
                                  KASUTUSJUHEND ZEDI / Mini Zedi 
 
Kallis klient: 
Täname Teid, et ostsite triikimissüsteemi Zedí / Minizedí.  See on tehniliselt kõrgel tasemel 
välja arendatud tubli ja professionaalne tööriist mis garanteerib kõrgekvaliteedilise triikimise 
tulemuse säästes energiat ja aega. Te saate kohe aru, et Zedí/Minizedí on disainitud selliselt, 
et tagada selle tipptasemel kasutus ja mugavus triikimise ajal ning samuti ka selle ärapanek 
või liigutamine ühest kohast teise.  
See kasutusjuhend tagab, et Te oskaksite  maksimaalselt ära kasutada kõiki Zedi/Minizedi 
triikimissüsteemi võimalusi ja omadusi. Selleks, et saavutada parim tulemus soovitame me 
suhtuda tähelepanu, ettevaatuse ja austusega kogu informatsiooni, mis siin kirjas on.  
 
Maaletooja: Ruffler Oü, Pärnu mnt. 76, Tallinn, Eesti 
Tel. +372 6418011  e-mail: info@ruffler.ee 
 
 

 
 

Kvaliteetne, kompaktne, mugav, kaunis, asjalik ja vastupidav triikimis/aurutussüsteem. 
 
Zedí/Minizedí on profesionaalne triikimislaud. Sellel on on 1300w võimsusega aurugeneraator 
(boiler) (4) pideva auru tootmiseks koos 1,5 liitrise mahutavusega veepaagiga  ning  
manuaalse aurusuuruse regulaatoriga (5). Aurugeneraator (boiler) on laua küljest eemaldatav 
ja soovi korral kaasa võetav ning seda saab ka kasutada eraldiseisva aparaadina. 
Aurugeneraatoriga (boileriga) ühenduses on triikraud võimsusega 800W , mille tehnilised ja 
ehituslikud andmed muudavad selle profesionaalseks tööriistaks.  
Zedí/Minizedíl on triikimislaua pind (1), mis soojeneb võimsusega 200 W.  
Triikimislaud on valmistatud alumiiniumist kahekihilisena mille sees on alumiiniumist kile, mis 
jaotab kuumuse ühtlaselt üle laua. Laua küljes on ka  40w  mootor puhumiseks/imamiseks.  
Püstiselt kokkupandult on kogu laud ainult 13 cm paksune ja selle küljes on ka triikraua  
hoidja (14 - pilt B). Kogu laua kasutuse miinimumkõrgus on 60cm, maksimumkõrgus 87cm. 
Kõrguse lihtne muutmine võimaldab triikida nii istudes kui ka seistes.  
Kolm paari paarisrattaid (8-9) võimaldavad lauda liigutada nii püstiselt kui ka 
horisontaalasendis. Zedí/Minizedíl on hoolikalt disainitud ja läbi mõeldud iga  
pisim detail: see sobib nii paremakäelistele kui ka vasakukäelistele kasutajatele tänu 
võimalusele asetada triikraua juhtme hoidja (10) vastavalt vajadusele kas paremale või  
vasakule poole trikraua aluse küljes. Laual on osad, mis takistavad selle juhuslikku 
kokkuvajumist. 
Triikimislaua kangas on spetsiaalselt valmistatud materjalist, et veelgi paremaks muuta 
triikimise tulemust. 



 

Tehnilised andmed    Zedì/Minizedì 

 
Koguvõimsus: 2350W, 220/230 V, 50-60 Hz 
Imamine/õhu väljalase: 40W mootor 
Alumiiniumist soojenev laud: võimsus 200W 
Turvalülitid töös olles: termostaat 70ºC, Kuumuse kaitseklapp 100ºC 
Boiler : 1400w, roostevabast terasest, isepuhastuv Incoloy  
Külmavee paak: max 1 liiter, aurupaak 1l, aurusurve 4,5 bar 
Auru sisetemperatuur boileris: 155 ° C 
Aeg valmis auru tootmiseks: 3,5 minutit 
Ohutusseadeldised: surve klapp, Ohunupp, Surve nupp  
Triikraud: alumiinium põhi, võimsus 900W, Minimum temperatuur 100ºC 
Turvalülitid: temperatuuri surve klapp 220ºC, temperatuuri kaitseklapp 300ºC 
Mõõtmed Zedí: tööasendis laud: 132x40x13 cm, kõrgus: max90 cm/min 50 cm, kaal 19kg  
Mõõtmed Minizedí: tööasendis laud: 112x40x13 cm, kõrgus: max90 cm/min 50 cm, kaal 18kg  
 

Toote kirjeldus 
1 - Tööpind – soojenev- vaakumimav-puhuv 
2 – Käepide/pedaal  laua sulgemiseks/avamiseks/reguleerimiseks 
3 - Pedaal laua jalgade sulgemiseks/avamiseks/reguleerimiseks 
4 - Eemaldatav aurugeneraator (boiler) 
5 - (Pilt A) Aururegulaator 
6 - Boileri täitmise turvakork 
7 - Kolmas jalg 
8 - Ratastepaar pikkisuunas liigutamiseks 
9 - Ratastepaar horisontaalseks liigutamiseks 
10 - Triikraua juhtme hoidja 
11 - Käepide laua transportimiseks ja seadmiseks 
12 - (Pilt F) Aurugeneraatori (boileri) elektrijuhe 
13 - Elektrijuhtme hoidik 
14 - Triikraua hoidmise konks (ideaalasend) 
15 - Triikraua aluse kinnituse augud 
16 - Triikraua alus 
17 - Profesionaalne triikraud 
18 - (Pilt A) Boileri lüliti 
19 - Vaakumi mootori lüliti - automaatne/manuaalne 
20 - Imemine/puhumine 
21 - Triikraua lüliti 
22 - Auru valmisoleku tuli 
23 - Vesi otsas märgutuli 
24 - (Pilt C) Silikoonist padi 
25 - (Pilt D) Mittetilkuv täitepudel 
26 - (Pilt E) Triikraua temperatuuri suurus  
27 - (Pilt G) Varrukapuu (lisatarvikuna saadaval) 
28 - (Pilt H) Teflonist kate (lisatarvikuna saadaval) 
29 - (Pilt I) Zedí/Minizedí ja boileri kott (lisatarvikuna saadaval) 



 
 

 
 
 
 



 
Turvalisuse nõuandeid 
 
Et kasutada oma Zedì / Minizedì triikimissüsteemi seadet ohutult maksimaalse kasuteguriga ja pikalt peate 
järgima pedantselt järgnevaid reegleid. 

 Lugege tähelepanelikult läbi kogu kasutusjuhend  

 Kasutage oma Zedì/Minizedì triikimissüsteemi nii nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis.  

 Enne kohalikku vooluvõrku ühendamist veenduge, et voolutugevus pistikus on  220V. 

 Seda seadet ei tohi kasutada inimesed, kes on põdurad või vaimse või füüsilise puudega, sealhulgas 
lapsed, või inimesed kellel ei ole kogemusi ja teadmisi välja arvatud juhul, kui neid kontrollib või 
juhendab inimene, kes tagab nende turvalisuse.  

 Lapsi peab jälgima, et nad ei kasutaks seda seadet mänguasjana ega mängi sellega. 

 Kui elektrijuhe on katki, siis selle peab asendama tootja volitatud hooldusteenindus või vastav asjatundja 
vältimaks ohte. 

 Elektrijuhe ei tohi olla kokkupuutes kuuma pinnaga ja enne aparaadi sisselülitust veenduge, et see oleks 
terve. 

 Vältige triikimissüsteemi kasutamist koos sama elektrikaitsme all samaaegselt töötava mõne teise suurt 
elektrivõimsust vajava seadmega. 

 Kui vajate pikendusjuhet, siis kasutage vähemalt 10 A niiskuskindlat elektrikaablit. 

 Ärge valage seadme ükskõik missuguseid osi üle veega. Kasutage niisket või kuiva lappi masina 
puhastamiseks ja alati lülitage seade enne puhastamist välja.  

 Alati lülitage seade välja enne hooldustöid. 

 Ärge puudutage seadet märgade kätega.  

 Pärast igat kasutamist lülitage seade kindlasti välja. 

 Auru ei tohi suunata seadmetele milles on vool või elektrilised osad. 

 Auruaugud peavad olema alati avatud.  

 Kasutuse ajal ja kuni 4 tundi peale kasutamist olge ettevaatlikud laua, triikraua ja tarvikute kuumade 
osade juures. 

 Ärge keerake lahti ühtegi kaant, eriti turvaklappi (6) või vooliku klappi (2) või boileri puhastusklappi (M 
11) kui boiler on surve all ja mitte enne kuni 4 tundi on möödunud seadme väljalülitusest. 

 Kunagi ärge jätke triikrauda järelvalveta või tähelepanuta kui see on sisselülitatud asendis või ikka veel 
kuum.  

 Elektrijuhe tuleb eemaldada vooluvõrgust enne kui täidate veepaaki veega. 

 Triikraud tuleb jätta puhkama tasasele pinnale. 

 Veenduge, et laud on korralikult lahti võetud ja kummijalased ühendatud triikimislauaga. 

 Kui aurugeneraator on laua küljest eraldatud või laud on vertikaalse triikimise asendis siis olge väga 
ettevaatlikud. Hoidke kindlalt triikrauda eraldi tasasel kindlal pinnal ja kui võimalik, siis kummivaibaga 
kindlustatud pinnal. 

 Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on kukkunud maha,  triikraud on katki või lekib vett.  

 Ole ettevaatlik ja jälgi, et raud ei puutuks kokku tundlike materjalidega nagu plastik, kumm ja elektrijuhe. 

 Kunagi ärge liigutage lauda triikimise ajal. Kui soovite muuta laua kaldasendit veenduge esmalt, et 
triikraud oleks kindlal kaitstud asendis. 

 Remont peab olema teostatud ainult tootja poolt volitatud hoolduskeskuses ja toote remondiks peab 
kasutama ainult originaal varuosi mille tootjatehas on heaks kiitnud. 

 Tootja ei võta endale vastutust juhul, kui masinat on valesti parandatud või lisatud mitteoriginaalseid osi 
ja seadet  on muudetud. 

 Iga vale remont või remont, mis on läbi viidud mittevolitatud isiku poolt muudab garantii automaatselt 
kehtetuks. 

 
 
 



 
Avamine / kokkupanek 
 
Zedí/Minizedí avamine vertikaalsest asendist (pilt A, teksti kõrval):                      
hoidke lauda (1) kinni vasaku käega. Oma parema jalaga vajutage                          A 
pedaalile (3) kogu ulatuses ja aidake kolmandal jalal (7) lahtivoltida 
(pilt B, teksti kõrval). Nüüd tõmmake oma parema käega ülesse  
avamise käepide (2) samal ajal vasaku käega tõstes lauda transpordi                      
käepidemest (11), kuni olete saavutanud lauale  horisontaalse asendi                     B 
(pilt C, teksti kõrval).  
Kokkupanek: korrake avamise tegevust tagurpidi järjekorras.                

 
 
 
              C   
Kuidas kasutada Zedì/Minizedì 
Laua kõrguse reguleerimine avatud asendis: Hoidke lauda vasaku käega,  
vajutage pedaalile (3) oma parema jalaga (kui pedaal on lahtilukustatud oma  
lukus” asendist keerates seda paremale) ja reguleerige laud endale õigesse  
kõrguse asendisse. Seejärel vabastage pedaal ja uuesti asetage laud  
horisontaalsesse asendisse hoides kinni avamise käepidemest (2) parema käega 
samal ajal leides õige positsiooni vasaku käega.  
Triikimisraua asetamine töökorda: kui olete laua avanud ja kõrguse parajaks  
reguleerinud, kerige lahti elektrijuhe (13) ja ühendage elektrijuhe 220V-sesse kontakti. 
Asetage triikraua hoidik (16) selle aukudesse (15) ja asetage silikoonist padi selle  
peale (Pilt C). Võtke triikraud hoidiku konksu tagant laua alt (14) ja asetage see  
triikraua hoidjale (16).  
Triikraua juhtme hoidik: asetage triikraua juhtme hoidik (10) selle kinnitamiseks  
mõeldud aukudesse (15) ja viige juhe üle hoidikus olevate hoidjate.  
 
Boileri täitmine veega: Kasutage ainult tavalist kraanivett !! 
Avage täitekork (6) tõmmates see lihtsalt välja ja kasutades mittetilkuvat täitepudelit  (Pilt D; 
maksimum mahtuvus: 1.4l) täitke boiler kraaniveega.  Asetage kork tagasi.   
Boileri ja triikraua sisselülitamine: vajutage nuppu (18 – Pilt A) ja oodake kuni roheline 
 valgus süttib (22 – Pilt A): “aur valmis” ja samaaegselt lülitage sisse ka triikraua  
lülitusnupp (21 – Pilt A). Keerake väikest rattakest triikraual (26 – Pilt E) nii, et nool 
 oleks ühe punkti ja kahe punkti vahepeal. Selles asendis saate triikida kõiki materjale 
traditsionaalsetest kangastest polüestrini. 
Imamis/puhumis funktsioon: viige nupp (20 – Pilt A) kas imamis või puhumis asendisse, 
 et aktiveerida mõlemad funktsioonid ja valige kas automaatne või manuaalne asend 
triikrauale vajutades õigele nupule (19 – Pilt A). 
 
NB!: Kui triigite auruga (mitte kuivtriikimine), et vältida kondentsvee ja kahjustusi 
 laua elektrisüsteemile, alati pidage meeles, et laud oleks automaatsel  



imamis/puhumis reziimil (mitte manuaalsel). 
 
 
Aurugeneraatori (boileri) eemaldamine laua küljest.   
Võimalus on võtta ära kogu aurugeneraator (boiler) laua küljest, et seda kasutada eraldi, 
näiteks vertikaalseks triikimiseks (kardinate triikimine akna ees), või kui kui soovite 
aurugeneraatorit (boilerit) suvilasse kaasa võtta või siis kasutada seda vannitoas jne. katlakivi 
eemaldamiseks. Boileri eemaldamiseks võtke esmalt ära elektrijuhtmed (12 – Pilt A) ja 
eemaldage boiler laua küljes olevate kinnituste küljest, mis tavaasendis hoiavad boilerit  
kindlalt paigal. Boileri tagasi panemiseks tehke samu asju tagurpidi järjekorras. 
Boileri täitmine. 
Eemaldage tõmmates boileri külma vee paagi kork (1 – pilt kõrval).  
Täida paak kraaniveega. Kasuta selleks tootega  
kaasasolevat spetsiaalset mittetilkuvat pudelit ja  
vala sisse maksimaalselt 1 liiter tavalist kraanivett. 
Pane kork peale tagasi. 
 
 
 

                                      1 
              
Boileri sisselülitamine. 
Keera boileri soojalüliti (18 ) sisse (pilt A). Pump hakkab koheselt tööle, minimaalselt 10 sek. 
Kui see on boileri esmakasutus või kui boiler tehti eelnevalt tühjaks puhastuseks, siis 
teistkordne boileri soojendusnupu sisse/väljalülitus on vajalik. Vajuta nuppu (18 - pilt A). 
Kui boiler on veega täidetud, siis oodake umbes 3 minutit, et aur valmisolekut näitav roheline 
indikaatorlamp hakkaks põlema. 
 
Aurugeneraatori (boileri) kasutamine. 
Ühendage see elektrijuhtmega. Ühendades jälgige, et 
valge nool oleks ülessepoole (pilt kõrval). Siis vajutage  
nuppu (21), et tarvik lülituks sisse. Kui boileriga on  
ühendatud triikraud (või Auruhari) oodake umbes 3 minutit  
kuni seade  on soojenenud. Nüüd saab seadet kasutada.  
Kui  kasutamise ajal hakkab põlema vesi otsas/kuumuse 
lamp (23) siis täitke lihtsalt veepaak uuesti nagu kirjeldatud 
peatükis “Boileri täitmine” ja keerake boileri 
kuumaksminemise sisse väljalülituse nuppu (18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Boileri puhastamine, katlakivi eemaldamine. = vt.pilte 
Seda tegevust peab kordama kord kuus või tihemini, 
olenevalt kui tihedasti seadet kasutate. 
 
Tähtis hoiatus: veenduge, et boiler on maha jahtunud ja          
külm ning ei ole enam surve all. 
 
Tegevus: Asetage boileri alla veenõu või veel parem kui võtate  
boileri triikimislaua küljest ära ning asetate selle lauale nii, 
et boileri alla saaks asetada ka mingi veeanuma.  
Kui boiler on maha jahtunud, keerake lahti boileri peal asuv  
ohutuskork (2 – kõrval pilt). Eemaldage eelnevalt korgilt  
kummist kate. Keerake kork välja ja puhastage selle otsas auv  

varras käsnaga.              2 
 
 
Järgmiseks eeemaldage boileri all asuva katlakivi korgi plastist 
kate (3 – pilt kõrval) seda väljapoole tõmmates.   
Nüüd on näha kork ise. Selle ärakeeramiseks kasutage 
tööriistana esimesena väljakeeratud Ohutuskorgi pealmist 
poolt, mille abil saate nagu „kruvikeerajaga“ alumise korgi välja 
keerata.                                                    
Laske avause kaudu boiler korralikult veest tühjaks, täitke 

Ohutuskorgi avause kaudu boiler pealtpoolt uuesti veega                             3 
ja tühjendage uuesti, kuni boilerist tuleb välja ainult puhas vesi.  
Seejärel  pange mõlemad korgid kinni tagasi eespool  
kirjeldatule vastupidises järjekorras.  
            

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
Triikimise võimalused 
 
Sissejuhatus: Sinu uue Zedí/Minizedí triikimissüsteemiga  saate triikida kiiresti, lihtsalt ja 
saavutate suurepärase tulemuse. Saate triikida kõiksugu kangaid, ka teksat, puuvilla, 
polüestrit, siidi ilma et peaksite triikimislaua temperatuuri muutma.  
Võimas auru eraldumine ja laua imamissüsteem võimaldavad teil triikida kahekordseid linu, 
laualinikuid, rätikuid. 
 
Triikimine koos imamisfunktsiooniga: reguleerige laud paika nagu ülevalpool kirjeldatud ja 
nupp vajutage (20 – Pilt A) imamise peale. Keerake triikraua temperatuuri määramise näidik 
(26 – Pilt A) nii, et näidik oleks ühe punkti ja kahe punkti vahel. Kui kasutate triikraua 
teflonkatet (lisavarustus) siis saate tõsta temperatuuri peaaegu maksimumini. 
 
Puuvill, linane, teksa ja teised kortsuvad materjalid. Reguleerige auru väljalase keskmise 
“medium” peale regulaatorist (5 – Pilt A). Asetage triigitav ese lauale ja triikige vajutades 
triikraual auru nuppu. Kergemaks triikimiseks laske esmalt riidele auru ja seejärel triikige ilma 
auruta. 
 
Rätikud, käterätikud,laualinikud ja teised suured esemed.  Reguleerige auru väljalase 
maksimumi “maximum” peale regulaatorist (5 – Pilt A). Voltige ese maksimaalselt 4-kordseks 
ja asetage lauale, siis triikige vajutades triikraua auru nuppu maksimaalsel astmel. Nii 
võimaldab see seade triikida neljakihilisi esemeid ehk nelja kihti korraga mõlemalt poolt ühe 
triikimise käigus säästes aega ja energiat. 
 

Vill. Reguleerige auru väljalase keskmise “medium” peale regulaatorist (5 – Pilt A). Asetage 
ese lauale ja triikige eset ilma venitamata vältimaks ebasoovitavaid väljavenimisi. Et villaseid 
esemeid värskendada aseta need lauale ja seejärel aurutage maksimaalse auruga, seejärel 
liuelge üle eseme veelkord aurutades. 
 
Triikimine puhuva funktsiooniga: reguleerige laud paika nagu ülevalpool kirjeldatud ja nupp 
vajutage (20 – Pilt A) puhumise peale. Triikraua temperatuuri määramise näidik (26 – Pilt A) 
nii, et näidik oleks ühe ja kahe punkti vahel. Kui kasutate triikraua teflonalust saate tõste 
temperatuuri peaaegu maksimumini. 
 
Velvet, siid, kašmiir, alpaka, merino vill ja mõni muu õrn materjal ja polüester kangas 
(mantlid, must ja sinine kostüümiriie ja kleidiriided, nailon, ...). 
Reguleeri auru kogus “miinimumi” keerates selleks auru regulaatorit (5 – Pilt A). Laota ese 
lauale ja vabasta triikraual aur hoides seda 2-3 cm kõrgusel riideeseme kohal ja seejärel liigu 
rauaga üle eseme. Pluuside ja jakkide varrukate triikimine: et vältida soovimatute kortsude 
teket tõmba varrukas varrukapuu peale (lisatarvik) – kui seda ei ole, siis aseta varrukas laua 
otsa peale hoides varrukat ühest otsast kergelt ülessepoole ja samaaegselt vabastades auru, 
kergelt puudutades rtiikrauaga varrukat. 
 

Värskendamine ja mantlite käsitlemine. Reguleeri auru surve “maksimumile” keerates auru 
regulaatorit (5 –Pilt A). Aseta ese triikimilauale ja vabasta aur, kergelt puudutades triikrauaga 
eset. Aur värskendab riiseeseme, eemaldab halvad lõhnad. 



 
Lipsud.  Reguleeri auru surve “maksimumile” keerates auru regulaatorit (5 –Pilt A). Aseta ese 
triikimilauale ja vabasta aur, kergelt puudutades triikrauaga lipsu. 
 
Vertikaalne triikimine 
Reguleeri auru surve “maksimumile” keerates auru regulaatorit (5 –Pilt A). Oma 
triikimissüsteemiga Zedí/Minizedí saate efektiivselt triikida kardinaid, jakke, mantleid ja muid 
riideesemeid ka vertikaalses asendis, ilma et asetaksite selle laua peale. Järgi samasid 
nõuandeid, mis peatükis värskendamine ja halbade lõhnade eemaldamine.  
Üleriided: aseta üleriie riidepuule ja hoia triikrauda umbes  2 cm eemal kangast, liikudes 
triikrauaga ülessepoole ja aurutades eset maksimaalse aurujoaga. Esmalt värskenda 
riideeseme sisekülg ja seejärel väliskülg. 
Kardinad: kui kardinad asuvad kaugemal lauast, siis võtke boiler lahti laua küljest ja vii see 
sinna kus on seda mugavam kasutada. 
 
Kuumtriikimine 
Saate teostada ka ilma auruta triikimist, kui on vaja triikida ainult mõni ese. Lülitage triikraud 
sisse (21 – Pilt A) ja reguleerige temperatuur vastavalt vajadusele rattast (26 – Pilt E). Triikige 
nagu tavaliselt. 
 
Kuumpuhastus 
Triikimissüsteem Zedí/Minizedí võimaldab teil ka efektiivselt kuivpuhastust õrnadele 
materjalidele ilma keemilisse puhastusse viimata. Seadista triikimislaud imamistöösse nagu 
õeldud juhendis ja seadke auru väljalase keskmisele tasemele. Aurutage eset hoidse 
triikrauda 5-10 cm kaugusel pinnast, nii et kangas muutub niiskeke. Pihustage kangas üle 
ühtlaselt vedelikuga, mis sisaldab 50% valgendit ja 50% vett, siis oodake paar minutit.  
Aurutage riideese nüüd korralikult labi ja veenduge, et valgendi imendub täielikult. Alusta 
aurutamist kohast, mida pihustasid esimesena. 
 
Pleki eemaldamine 
Kerge plekk: auruta plekki triikrauaga ja pihusta hohale vedelikku milles on 50% valgendit 
50% vett. Oodake paar minutit ja seejärel hooruge kergelt plekki valge lapiga ja aurutage 
uuesti kuni valgendi imatakse lauda täielikult. 
Raske plekk: aurutage plekki, pihustage lahust, oodake paar minutit ning siis valage natuke  
talgipulbrit plekile. Asetage riie peale ja liuelge triikrauage üle pleki 6-7 korda aurutade 
maksimum tasemel. Eemaldage riie, oodakekuni talgipulber kuivab, seejärel harjake 
ettevaatlikult kogu talk. Aurutage uuesti. 
 

 
 
 
 
 
 



Lisatarvikute kasutamine 
 
Eraldi lisavarustusena on saadaval mitmed lisatravikud: Auruhari, Aurupüstol, 
Varrukalaud, Teflonkate. 
 
Auruhari : Hügeeniline viis madratsite, tugitoolide, 
diivanite patjade puhastamiseks.  
 
Eemalda lõhnad ja juuksed mantlitelt, kasukatest,  
jakkidest, pintsakutest, materjalidele nagu velvet, 
kashmiir, samet jt.  
Reguleeri auru väljalase auru regulaatorist (5 – pilt A) 
Keskmisesse asendisse. Siis vajutage auru nupule ja 
vabastage aur ja liikuge harjaga üle pindade. 
Riputage riideese mida puhastate 
riidepuule, reguleerige auru võimsus keskmisele, vajutage 
auru vabastuse nupule harjal. Liikuge harjaga üle kogu riideeseme sisevoodri, varrukate 
sisekülgede. Siis asetage riideese Zedi lauale, lülitage sisse triikimislaual nupp (20 -pilt A) 
imamise asendis, vajutage harja auru nuppu ning asetage riidele harjastega lapp. Aurutage 
riideeset harjaga kogu ulatuses. 
Triigitud ja hügieeniliselt puhastatud velvetist särgid ja püksid. Aseta riideese Zedì 
triikimislauale, lülitage sisse imamine, reguleerige aur miinimum asendisse, vajutage auru 
nuppu harjal  ja harjake eset aeglaste harjamisliigutustega. Nii ei lähe riie läikima ja riie ei 
tõmba krookesse. 
Vertikaalne kardinate triikimine. Võtke boiler lahti laua küljest nii nagu kirjeldatud juhendis. 
Auru väljalase maksimumile ja aurutage kardinad üle alustades ülevalt liikumisega alla. 
Muude esemete puhastamine (klaaspinnad, mööbel). Liiguta ühtlaste liigutustega harja 
keskmise aurutasemega üle pindade, mida soovite puhastada ja vältige ühe koha peale 
seismajäämist. Niimoodi saavutate süvapuhastatud pinnad ilma keemilisi aineid kasutamata 
ja tulemus on kauakestev. 
 
Aurupüstol: Raskesti eemaldatavad plekid 
(huulepulk, komm, tomat, õli, kreem, koffi,  
šokolaad jm.)  
Eemalda triikimislaualt kate. Aseta puhas riie laua 
alumiiniumist pinnale ja selle peale plekiga ese. 
Vajutages dress-zedì plekieemaldi aurunuppu  
saavutamaks lisatihedust aurule. Suunake auru voog 
plekile. Töötage kiirete liigutustega. Kui mustus on  
väga tihke (huulepulk, õli) niisutage kohta kuni see muutub märjaks, hõõruge pesuseepi 
plekile. Aurutage seep riidekiududesse ja siis veel riidest välja. Kuivatage ese kuumal 
triikimislaua pinnal. 
 
Kraanikausside ja sanitaartehnika puhastamine. 
Võta boiler laua küljest ära. Reguleeri aur täisvõimsusele, auruta püstoli abil pinnad üle ja 
kuivata kuiva lapiga. Niimoodi saavutate süvapuhastatud pinnad ilma keemilisi aineid 
kasutamata ja tulemus on kauakestev. 



 

Hooldus – hoia triikimissüsteem töökorras 
 
a) Pange triikimislaud ja triikraud ära hoiuruumi alati ainult pärast täielikku mahajahtumist. 
b) Puhastage boilerit katlakivist  iga kolme kuu tagant. 
c) Tühjendage boiler täielikult, kui te ei plaani oma Zedí/Minizedí kasutada pikemat aega. 
d) Katlakivist tuleks seadeldist puhastada iga kolme kuu järel sõltuvalt kasutussagedusest ja 
vee kvaliteedist. 
 

Probleemid 
MIDA TEHA KUI… 
…triikrauast tuleb välja vett või väga märga auru 
• kontrollige et lüliti (21 – Pilt A) on sisselülitatud; 
• temperatuur on liiga madal – kontrollige kas triikraua temperatuuri kuumuse määraja            
(26 – Pilt A) on õiges asendis ühe ja kahe täpi vahel; 
• Boileris on liiga palju vett - auruta paar minutit veenõu kohal kuni vee kogus boileri paagis 
on jälle ideaalne auru tootmiseks. 
Kunagi ärge valage boileri paaki rohkem vett kui ete nähtud (1,4 liitrit). 
• Boileris on liiga palju katlakiviv - puhastage boiler katlakivist nii kuidas kirjeldatud Boileri 
puhastamine peatükis. 
• Kui probleem ei lahene võtke ühendust edasimüüjaga! 
 
…laud jääb märjaks või niiskeks 
• kontrollige, et laud oleks automaatsel imamis/puhumis reziimil mitte manuaalses  
asendis (19 – Pilt A); 
• lüliti (21 – Pilt A) ei ole sisse lülitatud; 
• Kui probleem ei lahene võtke ühendust edasimüüjaga! 
 
…boiler ei tööta 
• kontrolli elektiühenduse juhtmeid laua ja boileri vahel (12 – Pilt F); 
• lülitit (18 – Pilt A) ei ole sisse lülitatud; 
• Kui probleem ei lahene võtke ühendust edasimüüjaga! 
 
…imamis või puhumiskäsklused on alati töös 
• kontrollige, et triikraual olev nupp ei oleks manuaalse juhtimise asendisse sisse lülitatud; 
• Kui probleem ei lahene võtke ühendust edasimüüjaga! 
 

 
 
 
 
 
 
 



TOOTEKAART:  ZEDI / MINIZEDI        MÜÜGIPÄEV  ...................      + (müügitsekk) 
 

Pretensiooni esitamise tingimused 
Pretensiooni esitamise aeg kehtib kõikidele Ruffler OÜ poolt Eesti vabariiki imporditud ja müüdud 

toodetele käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras.  Käesolev dokument ei piira ega 

kitsenda mistahes ostjale Eesti Vabariigi seadusest tulenevate õiguste kasutamist, mille kasutamise 

välistamine või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.  

 

Pretensiooni esitamise ajaks on majandus- ja kutsetegevuses tegutseva ostja puhul 6 kuud alates arve-

saatelehe väljastamisest ning tarbija puhul 24 kuud alates toote üleandmisest, kusjuures eeldatakse, et 

üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.  

Pretensiooni esitamiseks ettenähtud ajal ilmnevate toote   konstruktsiooni-, valmistamise- ja 

toorainedefektid kõrvaldatakse  Ruffler OÜ poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote 

sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse.  Pretensiooni nõue  ei hõlma toote reguleerimist, puhastamist, 

hooldamist ja kasutamise õpetamist. Pretensioon kehtib üksnes nõuetekohase 

originaalmüügidokumendi ja tootekaardi esitamisel nendele toodetele, mida on kasutatud 

sihtotstarbeliselt ning vastavalt kasutusjuhendile. 

Pretensioon ei hõlma tootes või selle detailides ilmnenud puudusi ja defekte, mis on tekkinud 

alljärgnevatel põhjustel: 

 transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote pakendis üleandmist ostjale; 

 toote väärkasutusest, hooletusest, lohakusest või ülekoormamisest; 

 toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest, sh. voolu või 

veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel 

kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest; 

 toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud omadusi; 

 toote kasutamisest mitteotstarbeliselt; 

 toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ette nähtud ja ei sobi tootega; 

 tootjast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised, nõuetele 

mittevastavad pikendusjuhtmed, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju ja muud välised mõjurid; 

 kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik; 

 ostja süülisest tegevusest. 

 Pretensioon ei hõlma toote regulaarsest kasutamisest tulenevat detailide normaalset kulumist ja 

toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaoluliste vigade (kriimustused jms.) remonti. 

 NB! KOHE KUI ILMNEVAD HÄIRED SEADME TÖÖS, ON SOOVITAV KATKESTADA SEADME 
EKSPLUATATSIOON JA VÕTTA ÜHENDUST HOOLDUSTÖÖKOJAGA! VIGASTATUD SEADME 
KASUTAMINE VÕIB-OLLA OHTLIK TEIE TERVISELE! 

 Vea ilmnemisel pretensiooni esitamise aja jooksul kohustub majandus- ja kutsetegevuses tegutsev 

ostja sellest müüjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates, kirjeldades 

seejuures viga ja selle oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt. Tarbijal on kohustus teatada 

müüjale  vea ilmnemisest 2 kuu jooksul veast teada saamisest arvates.  Lisaks eeltoodule kohustub 

ostja teatama toote mudeli, ostmise aja ja koha ning toote seerianumbri. 

 NB! Ostja kohustub tooma toote REMONTI  seisukorras, milles ta oli purunemise hetkel! 

 KINNITAN, ET OLEN TUTVUNUD PRETENSIOONI ESITAMISE TINGIMUSTEGA JA SAANUD 
KASUTUSJUHENDI: 

 OSTJA (ees- ja perekonnanimi) ning allkiri:     _____________________________  


