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Messa in funzione rapida - Puesta en marcha rápida - Iniciação rápida - Hurtigstart 
- КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ - 快速入门指南 - يع سر تشغيل 

IMPORTANT : read this entire instruction Manual carefully 
before you use the appliance and save it for future reference.
IMPORTANT : read this entire instruction Manual carefully 
before you use the appliance and save it for future reference.
IMPORTANT : read this entire instruction Manual carefully 
before you use the appliance and save it for future reference.

IMPORTANTE : leia atentamente este Manual de instruções 
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
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Opmerking : Wanneer deze 
gebruiksaanwijzing/veiligheidsvoorschriften 
niet nageleefd worden, kan er een gevaar 
door het toestel ontstaan. De fabrikant wijst 
iedere verantwoordelijkheid voor materiële of 
lichamelijke schade bij het niet naleven van 
deze veiligheidsvoorschriften af. Bewaar deze 
gebruiksaanwijzing voor alle personen die het 
toestel gebruiken.

LET OP : dit toestel produceert 
warmte, er kan gevaar voor brand-
wonden bestaan. De onderdelen 
die erg heet zijn worden, worden 
met dit symbool aangegeven.

Algemeen overzicht en eigenschappen

1. Tafel
2. Strijkijzer
3. Stoomsnoer
4. Speciale Laurastar hoes
5. Draadgeleider
6. Strijkijzerkorf
7. Isoleermat
8. Beschermende zool
9. Thermostaat
10. "STOOM" knop
11. "AANZUIG-/OPBLAAS" knop 
12. Vulfles
13. Ledigingsbak
14. Stoomtank
15. Hoofdschakelaar met verklikkerlichtje
16. Verklikkerlichtje leeg waterreservoir
17. Vuldop
18. Ledigingsdop
19. Stekker
20. Stroomsnoer
21. Ventilator
22. Ventilatorstekker
23. Wieltjes (model LAURASTAR GO +)
24. AQUA waterfilter  

(model LAURASTAR GO +)

Gefeliciteerd ! u heeft een kwalitatief hoogstaand laurastar strijksysteem gekocht dat design en 
Zwitserse technologie combineert. Wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften 
aandachtig te lezen alvorens het toestel voor het eerst in gebruik te nemen, en deze gebruiksaanwijzing voor 
toekomstige raadpleging te bewaren.

WAARSCHUWING : Uw LaurastarTM product produceert warmte en stoom; sommige 
onderdelen kunnen erg heet worden en kunnen tijdens het gebruik brandwonden 
veroorzaken.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
•	 LEES DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET 

TOESTEL IN GEBRUIK TE NEMEN

•	 Dit toestel is alleen bestemd voor privé gebruik.

•	 Gebruik dit toestel uitsluitend binnenshuis en voor het strijken van 
textiel conform de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing.

•	 trek in noodgevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

•	 Dompel geen enkel onderdeel van het toestel in water of een an-
dere vloeistof.

•	 sluit het toestel uitsluitenD op een geaard stopcontact aan. 
Wij bevelen f1-schakelaars aan. GeBruiK nooit contrastekkers, 
verdeelstekkers of andere verlengstukken. Het stopcontact dient in 
noodgevallen gemakkelijk te bereiken zijn.

•	 De strijkzool en de stoomstraal zijn erg heet. striJK nooit kleding 
direct op het lichaam en breng hierop ook geen stoomstoten aan.

•	 richt de verticale stoom nooit op personen of dieren.

•	 Het toestel produceert warmte. Houd uw handen en uw lichaam 
uit de buurt van de strijkzool en de stoomstraal tijdens het gebruik 
- deze zijn Heet. Het contact met hete metalen onderdelen, heet 
water of stoom kan brandwonden veroorzaken. Plaats een stoom-
strijkijzer altijd weer voorzichtig terug op de steun.

•	 laat het toestel niet op het stroomnet aangesloten als u niet in 
de buurt bent.

•	 schakel het toestel uit alvorens de stekker in het stopcontact te 
steken of uit te trekken. laat het toestel altiJD tenminste 2 uur 
afkoelen voordat u deze ledigt.

•	 Buiten Het BereiK Van KinDeren HouDen.

•	 Dit toestel dient niet door kinderen te worden gebruikt of door 
personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen 
of onvoldoende ervaring, behalve wanneer een persoon toezicht 
houdt. Dit toestel is niet bestemd voor kinderen onder 8 jaar zelfs 
onder toezicht of wanneer ze instructies hebben gehad.

•	 Het toestel dient op een vlakke, stabiele en vuurvaste ondergrond 
te worden geplaatst. Plaats het strijkijzer nooit op de strijkhoes of 
het wasgoed. om brandgevaar te voorkomen plaatst u het strijkijzer 
uitsluitend op de steun.

•	 Wees voorzichtig bij de plaatsing en het weghalen van de be-
schermzool na gebruik. Plaats de warme zool op de warmtebe-
stendige steun.

•	 Het onderhoud en de reparaties van het toestel mogen uitslui-
tenD uitgevoerd worden wanneer het toestel uitgeschakeld, koud 
en tenminste sinds 2 uur afgekoeld is. schroef de vuldop voorzichtig 

los : de bestaande stoom onder druk begint te ontsnappen na enkele 
draaibewegingen, gevaar voor brandwonden.

•	 Breng het stroomsnoer niet in contact met hete oppervlakken. laat 
het strijkijzer volledig afkoelen alvorens het op te bergen.

•	 Geen DrinKWater.

•	 Gebruik het toestel niet als deze beschadigd is door een val of 
wanneer het zichtbare tekenen van schade vertoont, of wanneer 
het stoomsnoer of het stroomsnoer defect is. Het toestel mag 
alleen in behandeling worden genomen door de erkende Klanten-
dienst van laurastar. Wanneer het toestel onjuist opnieuw wordt 
geassembleerd bestaat er gevaar voor elektrische ontlading.

•	 schakel het toestel niet in zonder water.

•	 reinig het toestel aan de buitenzijde met een zachte, vochtige doek. 
Gebruik hiervoor Geen oplosmiddelen, olie of benzine !

•	 om overbelasting van uw elektrische installatie te voorkomen, is 
het raadzaam tegelijk met het strijkijzer geen andere toestellen te 
gebruiken die veel stroom (watt) verbruiken.

•	 Maak de ledigingsdop of de vuldop nooit los als het strijkijzer is 
ingeschakeld. Wanneer het toestel volledig afgekoeld is, schroeft u 
de ledigingsdop/vuldop voorzichtig los : de bestaande stoom onder 
druk begint te ontsnappen na enkele draaibewegingen, gevaar voor 
brandwonden.

•	 Probeer nooit voorwerpen in de openingen van het toestel te 
steken. indien water of vreemde voorwerpen in het toestel bin-
nendringen, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Het 
toestel mag alleen in behandeling worden genomen door de erken-
de Klantendienst van laurastar.

•	 om gevaar voor elektrische ontlading te voorkomen, dient u nooit 
het stroomsnoer uit het stopcontact te halen door aan het snoer te 
trekken, maar pakt u de stekker stevig vast en trekt u deze vervol-
gens uit het stopcontact.

•	 Houd het stroomsnoer en het stoomsnoer altijd zo dat hier niet aan 
kan worden getrokken of dat deze niet kan blijven haken. Zorg ook 
dat niemand erover kan struikelen.

•	 Aanwijzingen met betrekking tot het milieu en de afvoer : 
bewaar de verpakkingsdoos van uw toestel zorgvuldig voor later 
gebruik (transport, revisie, enz). Gooi het gebruikte toestel niet 
met het huisvuil weg ! neem contact op met de gemeentelijke of 
lokale afvalverwerkingsdiensten voor informatie over een correcte, 
milieuvriendelijk wegvoeren van het toestel.

GEVAAR !

WAARSCHUWING !

LET OP !

Buiten het bereik van kinderen houden. Laat 
kinderen niet met dit toestel spelen.

Het gefilterde water NIET drinken. Buiten het 
bereik van kinderen houden.

De demineralisatiekorrels NIET inslikken. Ze 
mogen als huishoudelijk afval worden afgevoerd.

NL
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Openen van uw strijksysteem
•	 Haal het toestel uit de doos en zet het toestel gesloten verticaal 

neer, op zijn voet.  A

•	 neem de tafel (1) met één hand vast aan de zijkant van de strijkij-
zerkorf (6).

•	 Met de andere hand opent u de tafel en houdt u deze horizontaal 
om te voorkomen dat het ijzer valt.  B

•	 open de voet waarop de stoomtank (14) gevestigd is en blokkeer 
deze in één van de 3 voorziene gleuven onder de tafel (3 mogelijke 
hoogtes). controleer de stabiliteit van het toestel.  C D

•	 Bevestig de hoes (4) en plaats deze vanaf de strijkijzerkorf tot aan 
de punt van de tafel, en span aan. De hoes die met dit product 
wordt geleverd is speciaal gemaakt opdat de lucht uniform verdeeld 
wordt tijdens de aanzuiging en opblazing van de hele tafel. Gebruik 
alleen een gepatenteerde hoes van laurastar om zijn doeltref-
fendheid optimaal te houden. De hoes kan op 30°c (lauw water) 
gewassen worden, zonder te centrifugeren.

•	 Glijd de strijkijzerkorf (6) naar buiten toe om het ijzer (2) vrij te 
maken. Bevestig de draadgeleider (5) op de tafel, en plaats het 
stoomsnoer (3).  E

Voorbereiding van het toestel
Het wordt aangeraden om het reservoir van de stoomtank te spoelen 
voordat u deze voor de eerste keer gebruikt, om productierestanten te 
verwijderen.

•	 controleer of de stekker (19) niet aangesloten is.
•	 Plaats de tafel op zijn hoogste positie.
•	 Breng de ledigingsbak (13) onder de ledigingsdop (18)
•	 schroef eerst de vuldop (17) en vervolgens de ledigingsdop (18) los.
•	 Vul de bijgeleverde fles (12) met warm leidingwater en spoel de stoom-

tank door. Druk kort op de fles om het vullen te beginnen.  F

•	 Wanneer het water doorgestroomd is, draait u de 2 doppen weer vast. 
Gooi het water weg.

Installatie en opberging

 A

 C

 B

 D

 E

 F
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Welk water dient u te gebruiken ?
uw laurastar toestel is ontworpen voor gebruik met leidingwater. Des-
ondanks wordt het aangeraden om de aQua waterfilter (24) te gebrui-
ken om optimaal en langdurig van uw laurastar te kunnen genieten. 
 
OPMERKING : Gebruik nooit toevoegingen (bijv. geparfumeerd wa-

ter), water dat chemische stoffen bevat 
of water uit de droogkast, omdat deze 
producten schadelijk zijn voor een goe-
de werking van uw Laurastar toestel.

Opbergen van uw systeem.
•	 schakel uw toestel uit door op de hoofdschakelaar (15) van uw toestel te 

drukken. trek de stekker (19) uit en haal de draadgeleider (5) weg.
LET OP : Laat het toestel ten minste 2 uur afkoelen alvorens 
het op te bergen.

•	 Zet het ijzer in de korf (6). Glijd de korf onder de plank.
•	 Breng de plank horizontaal omhoog door de 2 uiteinden vast te houden. 

Het gewicht van de stoomtank zal voor de automatische sluiting van het 
toestel zorgen, help deze eventueel met uw voet. Vouw de tafel verticaal 
toe.  G

•	 u kunt het water in uw systeem laten tot het volgend gebruik.

LET OP : Vul ALTIJD het waterreservoir van de stoomtank voordat 
u uw Laurastar aanzet. Verwarming zonder water kan het bescha-
digen.
OPMERKING : Wanneer het toestel opgewarmd wordt zonder wa-
ter, dan komt de garantie van uw systeem te vervallen !

Vullen van het koude toestel
•	 controleer of de stekker niet aangesloten is.
•	 Plaats de tafel op zijn hoogste positie.
•	 Vul de meegeleverde vulfles (12) met water. De fles is uitgerust met 

een anti-overloopsysteem die het vullen onderbreekt wanneer het re-
servoir vol is (de inhoud van de fles is groter dan die van het reservoir).

•	 schroef de vuldop (17) los en plaats het uiteinde van de fles in de open- 
ing. Druk de fles kort in om het vullen van het reservoir te beginnen. 
Wanneer het reservoir vol is, schroeft u de vuldop zorgvuldig vast.  
A

Ingebruikname

2 uur

 G

 A

NL
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Inschakelen van het toestel
•	 steek de stekker (19) in het stopcontact.
•	 Druk op de hoofdschakelaar (15), het blauwe verklikkerlichtje gaat 

gedurende 8 tot 10 minuten knipperen.  B

•	 Wanneer het blauwe verklikkerlichtje blijft branden is het toestel 
klaar voor gebruik. u kunt gaan strijken.

NOTA : Voor uw gemak en uw veiligheid zal uw Laurastar systeem 
automatisch worden uitgeschakeld wanneer deze 10 minuten niet 
wordt gebruikt.

NOTA : Voordat u met het strijken gaat beginnen of na een lange on-
derbreking, drukt u 2 of 3 keer op de stoomknop van het strijkijzer 
maar niet in de richting van het wasgoed. Zo wordt alle condensatie 
uit het strijkijzer afgevoerd en worden watervlekken op het was-
goed voorkomen.

LET OP : Richt de verticale stoom nooit op personen of dieren.

Instellen van de temperatuur van het ijzer
Plaats	de	thermostaat	(9)	op	•	•	of	op	•	•	•.	 A

NOTA : Na een wijziging van de temperatuurinstelling duurt het 
ongeveer 2 minuten voordat de nieuwe temperatuur is bereikt !

Principe van het stomen
Voor een goed strijkresultaat is het noodzakelijk dat de stoom zich goed 
door de stof verspreid om de spanning van de vezels weg te nemen en 
dient de stof te worden gedroogd om de vezels te fixeren. alleen zo kun-
nen plooien volledig worden weggewerkt. Voor een optimaal resultaat 
wordt er stoom gebruikt bij een voorwaartse beweging van het ijzer en 
vervolgens een achterwaartse beweging zonder stoom, zodat het ijzer 
de stof kan drogen.

Strijken
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Zeer fijne synthetische stoffen. Bijv.  : synthetisch 
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E •	•	• met Wol, zijde, synthetische stoffen

F •	•	• zonder Katoen, linnen
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Twee strijkfuncties
Voor een zo goed mogelijk strijkresultaat, kunt u uit twee strijkfuncties 
kiezen :
•	 Door op de stooMknop (10) te drukken, activeert u de stoom van 

het ijzer alsook de ventilator van de tafel in de opblaasmodus. 
•	 Opblaasmodus : deze zal lucht onder uw stof blazen, waardoor 

valse plooien worden vermeden.  B

•	 Aanzuigmodus : deze zal lucht aanzuigen en uw stof op de tafel 
kleven, waardoor het strijken van plooien vereenvoudigd wordt.  C

•	 Door op de "aanZuiG-/oPBlaas"knop (11) te drukken, gaat u van 
de opblaasmodus over naar de aanzuigmodus of omgekeerd.

tips : voor een beter strijkresultaat en een verhoogde autonomie van 
uw toestel, kunt u de stof één keer met stoom strijken en vervolgens 
zonder stoom om de stof te drogen. 

Beschermende zool (8)
De beschermende zool is onmisbaar voor donkere stoffen die kunnen gaan 
glanzen en synthetische stoffen die aan het strijkijzer kunnen gaan plakken.  
 
Gebruik de beschermende zool als volgt :
•	 Plaats de punt van het strijkijzer (2) eerst voorin de beschermende zool (8) 

en druk het ijzer vervolgens omlaag om de zool te bevestigen.  D

•	 Wacht ongeveer 2 minuten totdat de strijkzool de juiste tempera-
tuur heeft bereikt.

•	 om de beschermende zool (8) te verwijderen, trekt u aan het lipje en 
neemt u het nog hete strijkijzer er uit.  E  
 

WAARSCHUWING : De beschermende zool is heet ! 
Wees voorzichtig wanneer u de beschermende zool 

wegneemt.
OPMERKING : De beschermende zool na gebruik ALTIJD verwij-
deren.
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Tip
Gebruik voor mohair, kasjmier, velours en angora de beschermende 
zool (8) niet. strijk de stof over een afstand van ongeveer 10 cm/ 4 
inches en dien de stoom toe om vervilting te voorkomen. neem het 
kledingstuk volgens in de hand en klop het op om het zijn volume terug 
te geven.  F

Voor velours, ribfluweel en jersey wordt aangeraden zonder bescher-
mende zool (8) te stomen op 2-3 cm / 1-2 inches van de stof en de stof 
vervolgens met de hand glad te strijken.

Verticaal ontkreuken
Hang het kledingstuk op een kleerhanger. Ga lichtjes van boven naar 
onder over de stof met korte stoomstoten. opmerking : bijna alle stoffen 
zijn gemakkelijk te ontkreuken, met uitzondering van katoen, linnen en 
sommige soorten zijde. als een stof moeilijk te ontkreuken is, legt u de 
stof op de strijkplank en strijkt u deze op de normale wijze.  G

WAARSCHUWING : Kleding die men draagt niet strijken 
of verticaal ontkreuken. Nooit verticaal ontkreuken in de 
richting van personen of dieren.

WAARSCHUWING : dit toestel produceert STOOM ONDER 
DRUK. Contact met stoom onder druk kan zware brandwonden 
veroorzaken. SCHAKEL het toestel UIT en VERWIJDER de stek-
ker alvorens u het toestel gaat vullen of gaat ledigen. Dit geldt 
ook wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
 
Verklikkerlichtje leeg waterreservoir (16) en geluidssignaal
als het waterreservoir van de stoomtank leeg is, klinkt een geluidssig-
naal en gaat het verklikkerlichtje leeg waterreservoir (16) branden om 
dit aan te geven.  A

Wanneer het geluidssignaal gaat klinken hebt u 3 minuten voordat het 
toestel automatisch uitschakelt. u kunt desondanks uw laatste kleding-
stuk strijken met de overgebleven stoom.
 
Vullen van de stoomtank
•	 Druk op de STOOMknop (10) totdat alle overgebleven stoom 

verwijderd is.  B

•	 scHaKel het toestel uit en Haal de stekker (19) uit het stopcontact.  C

Vullen 

 F

 G

 A

 B

 C
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2 uur

•	 schroef langzaam de vuldop (17) los (met een doek om direct contact 
met de stoom te vermijden) totdat u de stoom hoort of ziet ontsnap-
pen - ongeveer 2 draaibewegingen - en wacht totdat de overgebleven 
stoom volledig ontsnapt is.  D

LET OP : contact met stoom onder druk kan zware brand-
wonden veroorzaken. Nadat u de vuldop heeft losgedraaid, 
neemt u veiligheidshalve afstand van het toestel.

•	 Draai de vuldop volledig los. Vul de meegeleverde fles (12) met water 
en plaats het uiteinde van de fles in de opening van de stoomtank. 
Druk de fles kort in. Wanneer de stoomtank vol is, schroeft u de 
vuldop (17) zorgvuldig vast.  E

•	 om door te kunnen gaan met strijken, steekt u de stekker weer in het 
stopcontact en schakelt u uw toestel weer in.

Om uw toestel nog jarenlang te kunnen gebruiken, wordt er 
aangeraden om iedere 10 uur van gebruik of één keer per maand 
uw toestel te reinigen.

WAARSCHUWING : stel het toestel volledig buiten wer-
king alvorens u het gaat reinigen ! Schakel het toestel uit 
en neem de stekker uit het stopcontact ! Laat het toestel 

ten minste 2 uur afkoelen. U mag het toestel uitsluitend reinigen 
als het koud is ! 

OPMERKING ! Gebruik nooit ontkalkingsproducten of andere 
chemische producten. Spoel het toestel alleen met water !

Reinigen van het strijkijzer (2)
is de strijkzool vuil, gebruik dan het reinigingsmatje volgens de mee-
geleverde aanwijzingen. Dit reinigingsmatje is verkrijgbaar via www.
laurastar.com of bij een erkende verdeler van laurastar.  A

Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een normaal 
schuursponsje. Verwijder vervolgens de aluminiumoxide onder de strijk-
zool met een vochtig doekje.  B C

Onderhoud

 D

 E

 A

 B

 C
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Reinigen van de stoomtank - koud !
Voor de efficiënte werking van uw toestel en om kalkvorming te voorko-
men, dient u het toestel op regelmatige basis te spoelen.

WAARSCHUWING : Gebruik nooit ontkalkingsproducten 
of andere chemische producten. Reinig het toestel alleen 
met water !

om het toestel te reinigen, dient u de volgende aanwijzingen te volgen :
•	 controleer of de stekker (19) niet aangesloten is.
•	 Plaats de tafel op zijn hoogste positie en plaats de ledigingsbak (13) 

onder de stoomtank (14). 
•	 schroef eerst de vuldop (17) en vervolgens de ledigingsdop (18) los. 
•	 Vul de bijgeleverde fles (12) met warm leidingwater en spoel de 

stoomtank door. Druk kort op de fles om het vullen te beginnen.  D

•	 Herhaal de handeling totdat het water dat uit de stoomtank komt 
geen restanten meer bevat. Wanneer het water niet door de opening 
van de ledigingsdop stroomt, neemt u contact op met de Klanten-
dienst van laurastar.

•	 Draai de ledigingsdop (18) er weer op. Vul de stoomtank met proper 
water. Draai de vuldop (17) er weer op.

2 uur

 D



- 52 -

Klantendienst 

Contacteer Laurastar  

Via onze website : www.laurastar.com
Hier vindt u andere adressen van importeurs en officiële servicepartners, evenals de volledige lijst van 
laurastar accessoires.

BEL ANGRIJK : lees altijd eerst het hoofdstuk Problemen en oplossingen op pagina 53 alvorens 
contact op te nemen met de Klantendienst.

tel. fax e-mail

cH 0800 55 84 48 0840 55 84 49 ch_serviceclient@laurastar.com
ch_kundendienst@laurastar.com

fr 0800 918 867 0800 911 192 f_serviceclient@laurastar.com

De 0800 32 32 400 0800 32 32 401 d_kundendienst@laurastar.com

nl 0800 0228 776 0800 0228 772 nl_klantendienst@laurastar.com

Be 0800 948 38 0800 948 39 be_klantendienst@laurastar.com
be_serviceclient@laurastar.com

GB 0800 05 65 314 ukservice@laurastar.com

at 0800 29 59 53 0800 29 62 49 at_service@laurastar.com

usa & canaDa usaservice@laurastar.com

andere landen +41 21 948 21 00 +41 21 948 28 99 om_export@laurastar.com

NL
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Problemen en oplossingen 

overloop de volgende punten alvorens de Klantendienst van laurastar te contacteren :

Terugzending naar de Klantendienst
schakel het toestel uit en neem de stekker uit het stopcontact. neem uw aankoopcontract, uw factuur 
of uw kasticket bij de hand. Bel de Klantendienst en volg de gegeven instructies op. 

VE
N

TI
LA

TO
R

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De ventilator maakt geen enkel 
geluid.

De stekker van de ventilator (22) is 
niet ingeschakeld.

steek de stekker van de ventilator (22) in.

De punt van de tafel wordt nat 
wanneer het opgeborgen is.

er zit condens in de schaal van de 
tafel (1).

•	 laat het toestel openstaan totdat al het 
water verdampt is.

•	 Gebruik minder stoom. raadpleeg de 
gebruikstips ten aanzien van aanzuiging 
en opblazing - pagina 48

ST
O

O
M

TA
N

K

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Maakt een brommend geluid bij 
het vrijkomen van stoom uit het 
strijkijzer.

trillingen van het toestel. Dit geluid is normaal bij een nieuw toestel 
en zal na verloop van tijd verdwijnen.

Maakt een krakend geluid als het 
toestel wordt ingeschakeld.

Het toestel warmt op zonder dat deze 
met water is gevuld.

Vul de stoomtank met water - pagina 46.

Het blauwe verklikkerlampje 
knippert tijdens het strijken.

Het water wordt opgewarmd. Het toestel werkt normaal.

Het strijkijzer stoomt niet meer. De 
druk is weggevallen.

•	 De stoomtank is leeg. 

•	 Het toestel is uitgeschakeld. 

•	 De stekker (19) is uit getrokken.

•	 Vul de stoomtank met water - pagina 
46.

•	 Druk de hoofdschakelaar (15) van het 
toestel in.

•	 steek de stekker (19) in het stopcon-
tact.

ST
RI

JK
IJ

ZE
R 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De strijkzool druppelt. •	 Het strijkijzer is nog niet klaar  
 

•	 De temperatuur is verkeerd 
ingesteld.

•	 Het toestel is niet recentelijk 
geledigd.

•	 De stoomtank is met iets anders 
dan water gespoeld.

•	 Wacht tot het blauwe verklikkerlichtje 
van de hoofdschakelaar (15) stopt met 
knipperen.

•	 stel de thermostaat (9) in - pagina 47. 

•	 ledig de stoomtank (14) totdat het 
spoelwater geen resten meer bevat.

•	 neem contact op met de Klantendienst.

Het strijkijzer warmt niet op. •	 De stekker (19) is uit getrokken.

•	 Het toestel is uitgeschakeld

•	 steek de stekker (19) in het stopcontact.

•	 schakel het toestel in - pagina 47

Het strijkijzer is te warm. De temperatuur is verkeerd ingesteld. stel de thermostaat in - pagina 47.
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Technische gegevens 

CE-conformiteitsverklaring
De fabrikant laurastar sa, route de Pra de Plan 18, case Postale 320, cH-1618 châtel-st-Denis 
(Zwitserland) verklaart voor eigen verantwoordelijkheid dat deze producten in overeenstemming zijn met 
de genormaliseerde normen of documenten van de geldende europese richtlijnen.

eu-richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit 2004 / 108 / eG
eu-richtlijn betreffende laagspanning 2006 / 95 / eG en 60335-1 en 60335-2-3
en 55014-1 en 55014-2 en 61000-3-2 en 61000-3-3 en 61000-6-2
en 50366 en 62233 iec 32233
iec 61000-3-2 iec 61000-3-3 cisPr 14-1 cisPr 14-2
eu-richtlijn betreffende het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur 2011/65/eu

Technische informatie

CE UL

Totaal vermogen 1800 W 1600 W

Vermogen van de generator 1000 W 1000 W

Vermogen van het strijkijzer 800 W 600 W

Stoomdruk 350 KPa (3,5 bar) 350 KPa (50 psi/3,5 bar)

Inhoud van de stoomtank 0,8 l 27,1 oz. / 0,8 l

Stroomvoorziening 220-240 Vac / 50-60 Hz 120 Vac / 60 Hz

Gewicht van het strijkijzer 1 kg 2,2 lbs / 1 kg

Totaalgewicht 12,7 kg 28 lbs / 12,7 kg

Hoogte van de tafel 79-95 cm 31,1 - 37,4 in / 79-95 cm

Afmetingen gesloten tafel  
(H x L x D) 130 x 39 x 18 cm 51,2 x 15,4 x 7,1 in / 130 x 39 x 18 cm

laurastar Go type : 13-HG-0026 Model : 784

laurastar Go + type : 13-HG-0026 Model : 785

NL
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Internationale garantie van Laurastar

Deze garantie is op geen enkele wijze in strijd met de wette-
lijke rechten van de gebruiker ingevolge de geldende nationale 
wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen, waar-
onder begrepen de rechten als vastgelegd in richtlijn 2011/83 
/eu van het europees Parlement en de raad van 25 oktober 
2011 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop en van 
garanties van consumptiegoederen, noch met de rechten die de 
gebruiker op grond van de verkoopovereenkomst ten opzichte 
van de verkoper heeft. indien een door laurastar in de handel 
gebracht toestel fabricagefouten bevat, dan zal laurastar deze 
fouten volledig verhelpen met inachtneming van de navolgende 
voorwaarden.

1. Strekking van de garantie

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de producten die 
door, of voor rekening van, laurastar zijn gefabriceerd, en als 
zodanig herkenbaar zijn door het merk, de handelsnaam of het 
logo van laurastar die op deze producten zijn aangebracht. De 
garantie is niet van toepassing op producten, accessoires of 
onderdelen die niet van laurastar zijn. 

op deze garantie kan slechts aanspraak worden gemaakt in-
dien het toestel onbruikbaar is geworden of het gebruik ervan 
niet meer naar behoren mogelijk is vanwege een fabricage-
fout, een assemblagefout of een materiaalfout in het toestel 
en indien deze fout reeds aanwezig was op het moment dat het 
product in het bezit van de gebruiker kwam. 

in het bijzonder is deze garantie niet van toepassing :

•	 als de verminderde gebruiksmogelijkheden van het toestel 
te wijten zijn aan een professioneel gebruik van het toestel, 
te weten een intensief gebruik waarvoor de gebruiker een 
geldelijke beloning ontvangt; 

•	 op de normale slijtage van de onderdelen en de accessoires 
van het toestel;

•	 indien door derden of door een niet erkende laurastar her-
steller herstellingen aan het toestel zijn verricht;

•	 als de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing niet zijn op-
gevolgd, meer in het bijzonder de waarschuwingen betref-
fende de ingebruikname, het gebruik en het onderhoud van 
het toestel;

•	 als het toestel anders wordt gebruikt dan bedoeld is.

onder “anders dan bedoeld” valt met name schade die het 
gevolg is van :

•	 het vallen van het toestel of een onderdeel;

•	 door onachtzaamheid opgelopen deuken of krassen;

•	 een continu op het strijkijzer bevestigde beschermende zool 

•	 het niet reinigen van het toestel

•	 het gebruik van verkeerd water;

•	 het gebruik van producten, accessoires en onderdelen die 
niet van laurastar zijn.

2. Aanspraken van de gebruiker

indien een gebruiker conform deze garantiebepalingen aan-
spraak op garantie maakt en deze aanspraak wordt erkend, 
dan is laurastar vrij om te bepalen op welke wijze zij het 
defect het best zal kunnen verhelpen. De gebruiker heeft op 
grond van deze garantie geen aanvullende rechten, noch kan 
hij op grond hiervan aanvullende aanspraken maken. in het 
bijzonder kan de gebruiker in verband met het defect geen kos-
tenvergoeding eisen, noch een vergoeding wegens eventuele 
gevolgschade. Bovendien komt het transport van het toestel 
van de woonplaats van de gebruiker naar laurastar, alsmede 
het retourtransport, voor risico van de gebruiker.

3. Geldigheidsduur

Deze garantie geldt uitsluitend voor erkende claims van de 
gebruiker die door de gebruiker tijdens de garantieperiode bij 
laurastar zijn ingediend. 

De garantietermijn bedraagt 1 jaar voor landen die geen lid zijn 
van de europese unie en 2 jaar voor de lidstaten van de eu-
ropese unie en Zwitserland. De garantietermijn gaat in op het 
moment dat het toestel aan de gebruiker wordt geleverd. indien 
garantieaanspraken worden gedaan nadat de garantietermijn 
is verstreken of indien de voor een aanspraak benodigde do-
cumenten of bewijzen worden ingediend op het moment dat de 
garantietermijn is verstreken, dan kan de gebruiker op grond van 
deze garantie geen rechten doen gelden of aanspraken maken.

4. Directe kennisgeving van defecten

ontdekt de gebruiker een defect in het toestel, dan is hij ver-
plicht dit onmiddellijk aan laurastar mede te delen. Gebeurt 
dit niet, dan komt het recht op deze garantie te vervallen.

5. Gebruikmaking van deze garantie

om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, dient de ge-
bruiker contact op te nemen met de Klantendienst van lauras-
tar (zie pagina 52), hetzij :

•	 telefonisch;

•	 per e-mail;

•	 per fax.

De gebruiker dient de aanwijzingen van de Klantendienst op te 
volgen en voor eigen risico het volgende op te sturen :

•	 het toestel met het defect of de defecten;

•	 een kopie van het aankoopcontract, de factuur of het 
kasticket of een ander document waaruit de aankoopdatum 
of -plaats blijkt.

De Klantendienst geeft graag meer informatie over dit onder-
werp.

andere adressen van importeurs en officiële servicepartners 
zijn te vinden op www.laurastar. com.

is een toestel naar een erkende laurastar hersteller gestuurd 
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en zijn hierin geen defecten aangetroffen, dan zullen de ver-
zend- en retourkosten voor rekening van de gebruiker zijn.

6. Dienst na verkoop van Laurastar

Wordt een laurastar toestel aan de erkende hersteller toe-
vertrouwd voor een herstelling die niet binnen het kader van 
de garantie valt of die na het verstrijken van de garantieter-
mijn plaatsvindt, dan wordt deze herstelling aangemerkt als 

“buiten de garantie vallende herstelling”. Hiervoor zal dan een 
factuur worden uitgeschreven.

Uitsluitend voor Frankrijk geldende clausule :

naast de hiervoor uiteengezette contractuele garantie genie-
ten de klanten ook van een wettelijke garantie voor verborgen 
gebreken als bedoeld in artikel 1641 en volgende van het fran-
se Burgerlijk Wetboek.

laurastar garandeer t zijn product tegen ieder defect 
van het mater iaal en arbeid binnen de normale 
gebruiksomstandigheden zoals zij zijn beschreven in de 
gebruiksaanwijzing. De garantie bedraagt één jaar vanaf 
de aankoopdatum die op de factuur of op het kasticket 
staat. Deze huidige beperk te garantie is uitsluitend 
van toepassing op de oorspronkelijke koper en kan niet 
overgedragen worden. laurastar zal gratis en naar haar 
keuze al de defecte materialen herstellen of vervangen 
tijdens deze beperkte garantieperiode. om te kunnen 
genieten van deze garantieservice, dient het defecte 
materiaal opgestuurd of overgedragen worden aan een 
erkende hersteldienst van laurastar. Deze beperk te 
garantie is de enige optie van de klant en is enkel van 
toepassing op de nieuwe producten van laurastar.

De beperkte garantie is niet van toepassing op normale 
slijtage of verslechtering, de slijtage van het stroomsnoer, 
de slijtage van de zool of van de onderdelen en accessoires 
van het toestel. Ze dekt niet de schade die veroorzaakt 
wordt door een niet-conform gebruik of opslag, een 
overmatig of verkeerd gebruik , een niet toegestane 
herstelling die uitgevoerd is door specialisten die niet 
door laurastar worden erkend, of die voortkomen uit een 
ongeluk, een  nalatigheid, een wijzing of een aansluiting 
van het toestel aan een stroombron die niet overeenkomt 
met de aangegeven stroomspanning. Het materiaal dat 
gebruikt wordt voor commerciële doeleinden of voor niet 
huishoudelijk gebruik, wordt niet door deze beperkte 
garantie gedekt. Wij verstaan onder "overmatig of verkeerd 
gebruik" van de producten eveneens het gebruik van het 
materiaal voor doeleinden of op een manier die niet conform 
is met de gegeven instructies in de gebruiksaanwijzing 
die bij het materiaal geleverd wordt. Voorbeelden van 
"overmatig of verkeerd gebruik" zijn bijvoorbeeld, maar 
zonder beperkingen, schade veroorzaakt door de val van 
het toestel of één van zijn onderdelen op de grond, het niet 
reinigingen van het waterreservoir, het niet wegnemen 
van de beschermende zool na gebruik, het gebruik van een 
andere vloeistof dan water en het gebruik van producten, 
accessoires en onderdelen die niet door laurastar voorzien 
zijn. Deze huidige beperkte garantie dekt evenmin schade 
veroorzaakt door het niet naleven van de aangegeven 
instructies in de handleiding. 

I E D E R E I M P L I C I E T E G A R A N T I E ,  I N C L U S I E F 
EN ZONDER BEPERKING TOT DE IMPLICIE TE 
KWALITEITSGARANTIE OF DE GESCHIKTHEID VOOR 
PRIVéGEBRUIK ZAL BEPERKT ZIJN DOOR DE DUUR VAN 
DEZE HUIDIGE BEPERKTE GARANTIE. LAURASTAR 
KAN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK WORDEN 
GESTELD VOOR SCHADE MET EEN WAARDE DIE HOGER 
IS DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF 
DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD 
DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT DE GESCHIKTHEID OF 
ONGESCHIKTHEID VAN DE KLANT OM HET PRODUCT 
TE GEBRUIKEN.

sommige staten en sommige rechtsgebieden maken 
geen beperking of uitsluiting van directe of indirecte 
schade mogelijk, of zelfs een beperking van de impliciete 
garantieduur ; daarom kunnen de beperkingen of uitsluitingen 
hierboven genoemd niet worden toegepast. Deze huidige 
beperkte garantie geeft de klant specifieke wettelijke rechten 
en u kunt andere rechten hebben naargelang de staat.

DIENST NA VERKOOP VAN LAURASTARTM

Wanneer u een klacht indient ten aanzien van deze Beperkte 
Garantie, verzoeken wij u contact op te nemen met de 
Klantendienst van laurastar (zie pagina 52), per telefoon, 
e-mail of fax. u dient de instructies na te leven die door de 
Klantendienst worden gegeven en de volgende artikelen op 
eigen risico te verzenden :

•	 het toestel ; 

•	 een kopie van het aankoopcontract, van de factuur, 
van het kasticket, of iedere andere informatie die erop 
betrekking heeft. andere adressen van importeurs en 
officiële servicepartners zijn te vinden op www.laurastar.
com.

Wanneer een toestel teruggezonden wordt en er geen 
defect wordt vastgesteld in het erkend herstelcentrum van 
laurastar, zijn de verzend- en retourkosten op rekening van 
de gebruiker. 

Wanneer een toestel van laurastar bij een erkend 
herstelcentrum wordt gebracht voor werkzaamheden die  
buiten deze huidige Beperkte Garantie vallen, of na de 
periode van één jaar van de Beperkte Garantie, zal deze 
worden beschouwd als "een herstelling buiten de beperkte 
garantie" en zal worden gefactureerd.

Beperkte garantie van LaurastarTM voor de Verenigde Staten en Canada
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