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Product support

Snelstartgids
FastCare GC7700-serie
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2
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Gebruik alleen 
kraanwater of 
gedemineraliseerd water.

Gebruik de volgende soorten water niet omdat zij lekken, 
bruine vlekken en schade aan uw apparaat kunnen veroorzaken: 
geparfumeerd water, azijn, ontkalkers, strijkconcentraat, enz.X

Druk op de 
ontgrendelknop van het 
waterreservoir.

Verwijder het 
waterreservoir van de voet. 

Vul het waterreservoir 
met water tot aan de 
MAX-aanduiding. 

Duw het waterreservoir 
omlaag tot u een klik hoort.

Temperatuurstand   Automatische stoomstand   Stofsoort

• Synthetische sto� en (bijv. acetaat, acryl, 
nylon, polyamide).

•• Wol, viscose, polyester en zijde.

••• tot LINNEN Katoen, linnen

Automatische uitschakelmodus 
(alleen bepaalde typen)
Om energie te besparen schakelt de 
stoomgenerator automatisch uit als deze 
15 minuten niet is gebruikt. 
Het ‘strijkijzer gereed’-lampje knippert.
Om de stoomgenerator opnieuw in te schakelen, 
zet u de aan/uitknop ‘uit’ en vervolgens weer ‘aan’.

Om te beginnen

Gebruik

Extra functies

 Gefeliciteerd met de aankoop van uw PhilipsFastCare-
strijkijzer met stoomgenerator! Het heeft een groot afneembaar 
waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, meer stoomproductie en een gladde 
keramische SteamGlide-zoolplaat die de strijktijd vermindert. 
De draagvergrendeling en Smart Calc-Clean maken strijken ook eenvoudiger. 

Druk de hendel twee keer 
snel achter elkaar in voor 
een stoomstoot.

Druk op de stoomhendel en 
beweeg het strijkijzer op en 
neer over het kledingstuk.

Controleer het sto� abel. Stel de temperatuurregelaar 
in op de aanbevolen 
strijktemperatuur.

Houd de stoomhendel 
ingedrukt om stoom te 
produceren om te strijken.

Houd de stoomhendel 
ingedrukt wanneer u het 
strijkijzer over de stof 
beweegt.

Stoomstrijken is alleen 
mogelijk bij de stand 
voor zijde, katoen en 
linnen.

Vragen? U hoeft niet terug naar de winkel te gaan. 
Philips is er om u te helpen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen.

Telefonisch: NL 0900 202 11 77           024 007 260
Of ga naar de website www.philips.com/support.
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Voer de Calc-Clean-
procedure uit zodra het 
 Calc-Clean-lampje begint te 
knipperen en het apparaat 
onophoudelijk piept.   
 Let op: gebruik de Calc-
Clean-houder voor vuil water. 

Zet de 
temperatuurregelaar op 
CALC CLEAN.

Wacht ongeveer 2 minuten 
tot de procedure is 
voltooid.

Vul het waterreservoir tot 
halverwege.

Plaats het Calc-Clean-
reservoir op de strijkplank 
of een ander vlak, stabiel 
oppervlak.

Wanneer de Calc-Clean-
procedure is voltooid, 
begint het strijkijzer te 
piepen.

Zorg ervoor dat de stekker 
in het stopcontact zit.

Plaats het strijkijzer stabiel 
op het Calc-Clean-reservoir.

Veeg het strijkijzer droog 
met een doek en plaats het 
weer op het basisstation.

Schakel het apparaat in.

Houd de Calc-Clean-knop 
2 seconden ingedrukt tot u 
korte piepjes hoort.±
 Opmerking: u kunt het 
strijkijzer tijdens de hele 
procedure gerust op de 
houder laten staan. 

Wacht ongeveer 5 minuten 
tot het reservoir is afgekoeld. 
Giet de verzamelde 
kalkdeeltjes en het hete 
water in de gootsteen.

Tijdens de Calc-Clean-procedure komt er heet water en stoom uit de zoolplaat en hoort u korte pieptonen.

Calc-Clean-melding met licht en geluid
-  Na 1 tot 3 maanden gebruik begint het Calc-Clean-lampje te knipperen en het apparaat te piepen om aan te 

geven dat u een Calc-Clean-procedure moet uitvoeren.
-  U kunt nog 1 uur stoomstrijken terwijl het Calc-Clean-lampje knippert en het apparaat piept. 

Na 1 uur wordt de stoomfunctie automatisch uitgeschakeld. U moet een Calc-Clean-procedure uitvoeren 
voordat u verder kunt strijken.

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens de Calc-Clean-procedure.
-  Voorzichtig: onderbreek het proces niet door het strijkijzer van de Calc-Clean-houder te tillen; er komt heet 

water en stoom uit de zoolplaat. 
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Druk 2 
seconden op 
Calc-Clean

2 min.
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Problemen oplossen

5 Opbergen

Probleem met betrekking tot   Probleem   Oplossing

Het strijkijzer produceert geen 
stoom.

Er zit niet voldoende water in 
het waterreservoir.

Vul het waterreservoir voorbij de 
MIN-aanduiding. Houd de stoomhendel 
ingedrukt tot er stoom uit komt. Het kan 
30 seconden duren voordat er stoom uit 
komt.

U hebt niet op de 
stoomhendel gedrukt.

Houd de stoomhendel ingedrukt tot er 
stoom uit komt.

U hebt de 
temperatuurregelaar 
ingesteld op  ••

Stel de temperatuurregelaar in op  ••  
of hoger.

De stoomfunctie wordt 
uitgeschakeld totdat u de 
Calc-Clean-procedure hebt 
uitgevoerd.

Voer de Calc-Clean-procedure uit zodat de 
stoomfunctie weer kan worden gebruikt. 
Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.

U hebt het waterreservoir 
niet goed in het apparaat 
geplaatst.

Plaats het waterreservoir goed in het 
apparaat, schuif het waterreservoir in het 
apparaat totdat het vastklikt (‘klik’).

Het Calc-Clean-lampje 
knippert en/of het apparaat 
piept onophoudelijk.

Dit is de Calc-Clean-melding. Voer de Calc-Clean-procedure uit voordat 
de stoomfunctie wordt uitgeschakeld/om 
de stoomfunctie te herstellen. 
Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.

Het apparaat is uitgeschakeld. De automatische 
uitschakelfunctie is 
geactiveerd. Dit gebeurt 
wanneer de stoomgenerator 
langer dan 15 minuten niet is 
gebruikt of de stoomhendel 
langer dan 15 minuten niet is 
ingedrukt.

Schakel het apparaat uit en weer in.

Plaats het strijkijzer op 
de voet en druk op de 
draagvergrendeling om het 
strijkijzer op zijn plek te 
vergrendelen.

Draag het apparaat aan 
de handgreep van het 
strijkijzer.

Vouw de toevoerslang op en 
berg deze op in de speciale 
opbergruimte.

Vouw het netsnoer op 
en berg dit op in de 
snoeropbergruimte.
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Probleem met betrekking tot Probleem   Oplossing

Het apparaat maakt een luid 
pompend geluid. 

Het waterreservoir is leeg Vul het waterreservoir met water en druk op 
de stoomhendel tot het pompende geluid 
zachter wordt en er stoom uit de zoolplaat 
komt.

Er komen onzuiverheden en 
vuil water uit de zoolplaat.

Na de Calc-Clean-
procedure kan er overtollig 
water uit de zoolplaat 
lekken.

Veeg de zoolplaat droog met een doek. Als 
het Calc-Clean-lampje nog steeds knippert 
en het apparaat nog steeds piept, voer dan 
de Calc-Clean-procedure uit. Zie hoofdstuk 4, 
Calc-Clean.

De Calc-Clean-procedure 
is niet voltooid.

U moet de Calc-Clean-procedure opnieuw 
uitvoeren. Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.

Onzuiverheden of 
chemicaliën in het water 
hebben zich afgezet in 
de stoomgaatjes van de 
zoolplaat en/of op de 
zoolplaat.

Voer de Calc-Clean-procedure regelmatig uit. 
Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.

Er stroomt water uit de 
zoolplaat. 

U hebt per ongeluk de 
Calc-Clean-procedure 
gestart. Zie hoofdstuk 4, 
Calc-Clean.

Schakel het apparaat uit. Schakel het nu weer 
in. Draai de temperatuurregelaar naar de 
gewenste temperatuurinstelling in plaats van 
CALC CLEAN. Laat het strijkijzer opwarmen tot 
het ‘strijkijzer gereed’-lampje brandt.

De Calc-Clean-procedure 
start niet.

U hebt de 
temperatuurregelaar niet 
op Calc-Clean gezet, u 
hebt niet gewacht tot het 
strijkijzer was opgewarmd 
of u hebt niet 2 seconden 
lang de Calc-Clean-knop 
ingedrukt gehouden tot het 
apparaat begon te piepen.

Zie hoofdstuk 4, Calc-Clean.

Er zijn waterdruppels 
zichtbaar in het apparaat 
als ik het waterreservoir 
verwijder.

Er komt water uit het 
gedeelte tussen het 
waterreservoir en de 
standaard. Dit is normaal.

Deze druppels zijn ongevaarlijk. Als u wilt, 
kunt u de waterdruppels met een droge doek 
wegvegen.

De stoomproductie is laag. U hebt de stoomhendel 
niet ingedrukt gehouden.

Houd de stoomhendel ingedrukt wanneer u 
het strijkijzer over de stof beweegt.
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