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Käyttöönotto 

Tobi -laitteen kokoaminen oli yksinkertaista ja helppoa. 
Paketissa oli mukana tallenne, josta voi katsoa kokoa-
misen ja käyttövinkkejä. Lisäksi mukana tuli lisäsuut-
timia eri tarpeisiin. Vesisäiliö täytettiin vedellä ja sen 
venttiilisuutin piti veden sisällä kun säiliötä liikuteltiin 
ja asennettiin laitteeseen. 

Käytössä Tobi jakoi mielipiteitä. Tobi kuumeni nopeas-
ti käyttövalmiiksi. Laitteesta nouseva teleskooppivarsi, 
johon silitettävä tuote on tarkoitus laittaa roikkumaan, 
ei ollut järin tukeva. Lisäksi laite tiputti lattialle vettä, ja 
vielä huolestuttavan lähelle käynnistyspainiketta ja 
johdon juurta. Suuttimesta tuli kankaalle myös helposti 
pieniä vesiläikkiä, eli tahrojen vaara herkemmille kan-
kaille on suuri. 

 

 

 
Silitysominaisuuksiltaan silitin teki mitä lupasi 

 

Puuvillasekoitteinen verho (kuvat yllä) silisi kiltisti. Tobin sai nostettua kantokahvasta 
olalle, jolloin suuttimella ylsi niin pitkälle kuin omalla kädellä vain suinkin yltää. Verho 
oli suora kappale, joka oli tukevasti kiinni verhokiskoilla ja siitä sai kunnollisen napakan 
otteen. On muistettava, että jos verho on vasten paperitapettia, kostea höyry voi saada 
tapetin kupruilemaan. 

Paidan silittäminen oli kuitenkin toinen juttu. Kokeilin silitintä batistipuuvillaiseen pai-
taan, sekä täyspuuvillaiseen kauluspaitaan. Napakan kauluspaidan silittäminen oli aavis-
tuksen helpompaa kuin kevyen paidan. 
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Kuvissa näkyy kevyemmän batistipuuvillaisen paidan silitysvaiheita, ja kuten kuvista 
ilmenee, paidan silittäminen ei ollut järin helppoa, eikä lopputulos erityisen siisti. Apuun 
tarvittiin lisäkäsiä. 

Silitettävä tuote on tarkoitus laittaa ripustimessa roikkumaan teleskooppivarren päähän. 
Ja kuten mainittu, varsi ei ollut erityisen tukeva. Paidan roikkuessa varren päässä siitä ei 
saanut kunnon otetta. Jos paitaa piti liian napakasti kiinni, laite oli vaarassa kaatua. Näin 
ollen silittäminen ei ollut kovinkaan helppoa. Paidoista silisi suuret osat hyvin, mutta 
pienten osien, kuten hihansuiden, olkien ja kaulusten silittäminen oli hankalaa. Molem-
mat paidat olisivat ehdottomasti tarvinneet painetta näiden osien sileäksi saamiseksi. 

Kotitaloudessamme totesimme, että kiireessä laite on mitä mainioin. Laitteen ollessa 
valmiina pystyssä, sen käyttö oli nopeampaa kuin silitysraudan ja -laudan. Toisaalta 
taas, jos laitetta ei ole mahdollista pitää aina valmiina pystyssä, ei ole merkitystä ottaako 
käyttöön raudan vai höyrysilittimen. Ja kuten todettu, ainakin paidat saa siistimmäksi 
käyttämällä silitysrautaa.  

Koulukäytössä Tobi tuntuu jokseenkin hyödyttömältä. Laite ei ole niin kätevä, kuin mitä 
mainoksissa annetaan ymmärtää. Silitysraudan käyttötaito on tärkeämpää, ne kun liene-
vät yleisempiä kotitalouksissa. Tobi on käytössä hieman turvallisempi kuin tavallinen 
silitysrauta, vaikka kuuma höyry voi myös polttaa, jos käsi on liian lähellä suutinta. To-
bia ei voisi kuitenkaan käyttää ompelussa, sillä esimerkiksi saumojen silittäminen auki ei 
laitteella onnistu. Toisaalta taas neuleiden höyryttämiseen Tobi sopisi mainiosti. 


