
 

   
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
МОДЕЛ: R-332 

 
Описание на частите 
 
1. Дюза 
2. Съд за пълнене с вода 
3. Регулатор на парата 
4. Бутон за пръскане на пара 
5. Бутон за пръскане 
6. Регулатор на температурата 
7. Предпазител кабел 
8. Прозрачен резервоар за вода 
9. Максимално ниво на вода 
10. Керамична гладеща плоча 
 

ВАЖНО 

● Уверете се, че напрежението на уреда е същото като това в дома ви. 

● Ютията винаги трябва да е в изключено положение, преди да я 

включите/изключите от електрическата мрежа. 

● Никога не дърпайте кабела за да изключите ютията. Вместо това я изключете от 

щепсела. 

● Никога не използвайте уреда, ако е повреден по някакъв начин. 

● Когато не използвате ютията, винаги я изключвайте от контакта, дори когато е 

само за кратко време. 

● Особено внимание е необходимо за всеки уред, който се използва от или в близост 

до деца. 

● Не оставяйте ютията без надзор, докато е включена или когато е върху дъската за 

гладене. 

● Могат да се получат изгаряния при докосване на горещите метални части, гореща 

вода или пара. 

● Бъдете внимателни, когато обръщате парната ютия с главата надолу - може да има 

топла вода в резервоара. 

● Никога не потапяйте ютията във вода. 

● Винаги поставяйте ютията с гръб върху твърда равна повърхност, при спиране на 

гладене и след употреба. 

● Пазете гладещата плоча гладка, избягвайте контакт с метален предмет. 

●Кабелът не трябва да се докосва до плочата на ютията, когато тя е гореща. 

●За да предотвратите преливане, не пълнете резервоара за вода над максималното 

ниво. 

● При използване на ютията за първи път направете тест върху старо парче плат, за 

да се гарантира, че гладещата повърхност и резервоара за вода са напълно чисти. 

● Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с намалени физически, 

сетивни или умствени способности, или при липса на опит и знания, освен при 



 

случаите когато те са оставени под наблюдение или след инструкции за използване 

на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

● Децата трябва да се контролират, за да се гарантира, че те не си играят с уреда. 

● Ютията трябва да бъде използвана и оставяна на твърди повърхности. 

● Когато оставяте ютията на дъската за гладене се уверете, че повърхността е 

стабилна. 

● Ютията не трябва да бъде използвана, ако е била изпускана или ако има видими 

следи от повреди, или ако тече. 

● Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 

производителя, неговия сервизен агент или квалифицирано лице с цел да се избегне 

опасност. 

 

Пълнене с вода 

- Уверете се, че ютията е изключена от контакта. 

- Завъртете копчето за контрол на пара до позиция " " 

- Напълнете резервоара за вода чрез отвора за вода. (не надвишавайте нивото на 

резервоара за вода.)   

 

Настройка на температурата 

**изкуствени материи ~коприна 

**вълна 

***памук ~лен 

– Сложете ютията в изправено положение. 

– Задайте температурата за гладене. 

– Включете щепсела в електрическата мрежа. 

– След като светлинният индикатор угасне, може да започнете да гладите. По 

време на гладене светлинният индикатор ще светва и угасва. 

 

Гладене на пара 

● Задайте температурата в положение ** за умерена пара и *** за максимална пара 

с конвенционалните парни ютии. Вода може да изтече от гладеща повърхност, ако е 

избрана твърде ниска температура. 

 ● Уверете се, че има достатъчно вода в резервоара за вода. 

– Оставете ютията в изправено положение 

– Включете щепсела в електрическата мрежа. 

– Изчакайте малко докато светлинния индикатор светне и угасне. 

– Вижте различните модели пара на копчето за пара, за да регулирате желаната 

пара. 

 

ПАРА 

● Чрез натискане на бутона “Burst" ще се получи мощна пара. 

● За да се предотврати изтичане на вода от гладещата плоча, не задържайте бутона 

за контрол на пара в продължение на повече от 5 секунди. 

 



 

Настройка на пръскане 

● При всякаква температура чрез натискане на бутона няколко пъти  по време на 

гладене прането може да бъде навлажнено. 

● Уверете се, че има достатъчно вода в резервоара за вода. 

 

Сухо градене 

● Включете копчето за пара на позиция " " (= без пара) 
 

Съхранение 

● Изключете щепсела от контактната мрежа. 

● Изсипете всичката останала вода от резервоара за вода. 

● Оставете копчето за пара на позиция „без пара“. 

● Изправете ютията и я оставете да изстине напълно. 

 
Самопочистване 
Функцията на САМОПОЧИСТВАНЕ се използва за почистване на гладещата плоча 
след като ютията е била използвана в продължение на около 6 месеца. 

● Напълнете ютията и включете. 
● Когато температурата достигне ниво MAX, натиснете и завъртете регулатора за 

пара от позиция “ ” на позиция “ ”. След това издърпайте и задръжте бутона за 
САМОПОЧИСТВАНЕ за около 1 минута и след това го върнете обратно на позицията 
му. 

● Включете в контакта за да изсъхне гладещата плоча. 

● Използвайте функция САМОПОЧИСТВАНЕ с повишено внимание и над 

умивалника. Топлата вода изтича от ютията и може да се излее върху потребителя, 

ако не боравите внимателно. 

 

Почистване 

●Преди да почистите ютията се уверете, че е изключена от контактната мрежа и е 

изстинала напълно. 

● Остатъци по плочата могат да бъдат отстранен с кърпа, напоена с оцет / вода. 

● Не използвайте абразивни препарати на гладещата плоча. 

● Пазете гладещата плоча гладка. Избягвайте твърд контакт с метални предмети. 

 
 
      
 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 

 

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 

Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци 

или при посредник, осигуряващ тази услуга. 

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за 



 

околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат 

отделени съставящите го материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да 

напомня за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със 

задраскан контейнер на колела. 

 

 


