
 

 

 

 

 

Парна ютия 

Модел:R-344 

 

 

 

 

 

Инструкция за употреба 

 

 



 

 

Важни предохранителни мерки 

Моля, прочетете инструкциите и ги запазете за бъдещи справки. 

Преди включване проверете дали напрежението, посочено на етикета, съответства на 

основното напрежение във вашия дом 

Само за домашна употреба, Да не се използва за промишлени цели. Използвайте 

ютията само по предназначението и. 

Да не се използва навън или влажна зона 

Не потапяйте ютията и кабела във вода или други течности 

Никога не издърпвайте кабела, докато го изключвате от контакта; вместо това, хванете 

щепсела и го издърпайте, за да го изключите. 

Не позволявайте на кабела да докосва остри ръбове и горещи повърхности 

Винаги изваждайте захранващия кабел от електрическата мрежа, когато се пълни с вода 

или изпразва и когато не се използва. 

Не работете с ютията с повреден кабел или щепсел или след неправилното 

функциониране на уреда или ако е изпуснат или повреден по някакъв начин. За да 

избегнете опасност от токов удар, не разглобявайте ютията, обърнете се към сервизен 

център за проверка, ремонт или механична настройка. 

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени 

физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако 

не са били подложени на надзор или указания относно използването на уреда от лице, 

отговорно за тяхната безопасност. 

Децата трябва да бъдат подлагани на надзор, за да се гарантира, че те не играят с 

уреда. 

Не оставяйте ютията без надзор, докато е гореща или включена или на дъска за гладене 

Ако гладенето е прекъснато, поставете ютията само върху петата, не поставяйте ютията 

върху метални или груби повърхности. 

Внимание: За да избегнете претоварване на веригата, не работете с друг уред с висока 

мощност на една и съща верига. 

 

Преди първа употреба 

Някои части на парната ютия са леко намазани и в резултат може да пуши малко, когато 

е включена за първи път. След кратко време това ще престане. 

Премахнете защитното покритие от гладещата повърхност и го почистете с мека кърпа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание на уреда 

 

 
1. Бутон за парата                      7. Отвор за пълнене на вода 

2. Бутон за пръскане                    8. Селектор за избор на тъкан 

3. Регулатор на нивото на парата        9. Корпус 

4. Пръскаща дюза                     10. Прозрачен резервоар за вода 

5. Бутон за пускане и спиране на пара   11. Пета 

6. Индикатор за захранването           12. Плоча за гладене 

 

 

Начин на употреба 

Винаги проверявайте дали етикет с указания за гладене е прикрепен към изделието, 

което трябва да се изглади. Следвайте тези инструкции във всички случаи. 

Завъртете регулатора на температурата, за да настроите подходящата температура, 

указана в инструкциите за гладене или върху етикета на плата. 

 

Означение на етикета Вид материя 

 

Не гладете 

   . Синтетика, Найлон, Акрил, Полиестер, 

Изкуствена коприна 

  .. Вълна, Коприна 

 … Памук, Лен 

 



 

 

Включете щепсела в контакта. Индикаторът светва. 

Когато индикаторът изгасне, може да започнете гладенето. 

Ако зададете ниска температура, след гладене на по-висока температура. не се 

препоръчва да гладите преди да е светнала лампата отново. 

 

Пъленене на резервоара 

Изключете ютията преди пълнене на резервоара за вода. 

Задръжте ютията в хоризонтално положение. 

Бавно добавете вода през входа за вода. 

Не зареждайте количество повече от марката върху резервоара за вода, за да избегнете 

изтичане на вода. 

 

Забележка: Вашата ютия е предназначена за ползване с чешмяна вода. Въпреки това, 

ако водата е много твърда, препоръчително е да използвате дестилирана вода. 

Водният резервоар трябва да се изпразни след всяка употреба. 

 

Забележка: Ако изпразните резервоара за вода след охлаждането на ютията, поставете 

изправена върху долната си част, включете го и поставете регулатора за температурата 

в максимална позиция, загряване за 2 минути. Извадете захранващия кабел от контакта. 

 

Пръскане 

Докато има достатъчно вода във резервоара за вода, можете да използвате бутона за 

пръскане при всяка настройка на температурата по време на пара или сухо гладене. 

Натиснете няколко пъти бутона за пръскане, за да активирате помпата, докато гладите. 

 

Парно гладене 

Поставете регулатора на пара в желаното положение. 

 

Внимание: Избягвайте да влизате в контакт с парата която излиза от ютията. 

 

Сухо гладене 

Ютията може да се използва на сухо с или без вода в резервоара за вода, най-добре е 

да се избегне пълното пълнене на резервоара за вода при сухо гладене. 

Завъртете регулатора на парата в минималната позиция. 

Изберете температурата, която е най-подходяща за изглаждане на тъканта. 

Внимание: Ако ютията е била използвана дълго време, тя е гореща и няма вода. Не го 

пълнете с вода, докато не се охлади. 

 

 

Функция за допълнително количество пара 

Тази функция осигурява допълнителна пара за отстраняване на упоритите гънки. 

Завъртете регулатора на парата в максимална позиция 

Натиснете мощния бутон за пара, за да освободите парата. 

 



 

 

 

Забележка: За да предотвратите изтичане на вода от гладещата повърхност, не дръжте 

парния бутон натиснат за повече от 5 секунди. 

 

Когато приключите с гладенето 

Задайте копчето за температурата в минималната позиция. 

Извадете щепсела от контакта. 

Поставете ютията на долната си част. 

 

Почистване и поддръжка 

Преди почистване на ютията, уверете се, че тя е изключена от захранването и е напълно 

охладена. 

Не използвайте абразивни почистващи препарати. 

 

Забележка: Препоръчваме ви да държите уреда над мивката или над басейна, за да 

събирате мръсотия. 

 

Почистване и поддръжка 

Преди почистване на ютията, уверете се, че тя е изключена от захранването и е напълно 

охладена. 

Не използвайте абразивни почистващи препарати. 

Забележка: Препоръчваме да държите уреда над мивката или над леген, за да събирате 

мръсотия. 

 

Система за самопочистване 

Важно е да се прилага "самопочистване" поне на всеки два месеца, за да се премахнат 

примесите и т.н.. 

Дръжте ютията хоризонтално и астройте регулатора на температурата (Fabric Select Dial)  

до максималната позиция. (Fabric Select Dial)  

Завъртете и задръжте надясно копчето за настройка за пара и докато държите в това 

положение, едновременно натискайте бутонът за силна струя пара (Turbo).  

Горещата вода и пара ще се изхвърлят от отворите в гладещата плоча примесите. 

Забележка: Моля, дръжте ютията над мивката или купа, за да съберете примесите и 

водата, която ще бъде изхвърлена.  

 

Система против натрупване на варовик 

Специален филтър от смола във вътрешността на резервоара за вода омекотява водата 

и предотвратява натрупването на отлагания в плочата. Смолистият филтър е постоянен 

и не се нуждае от подмяна. 

 

Забележка: 

Използвайте само чешмяна вода. Дестилирана и / деминерализирана вода прави 

системата "Zero-Calc", неефективна, като променя нейните физико-химични 

характеристики. 



 

 

Не използвайте химически добавки, ароматизирани вещества или декалциращи 

вещества. Неспазването на гореспоменатите правила води до загуба на гаранция. 

 

Противокапкова система 

С анти-капковата система можете да изгладите идеално дори най-деликатните тъкани. 

Винаги изглаждайте тези тъкани при ниски температури. Плочата може да се охлади до 

точката, където не излиза повече пара, а по-скоро капки вряща вода, които могат да 

оставят белези или петна. В тези случаи системата автоматично се активира, за да се 

предотврати изпаряването, така че да можете да изгладите най-деликатните тъкани без 

риск от разваляне или оцветяване. 

 

Съхранение 

Изключете уреда от захранването, изпразнете резервоара за вода (направете го след 

всяка употреба) и оставете ютията да се охлади напълно. 

Завийте кабела около долната част на ютията. 

За да защитите гладещата плоча, поставете ютията във вертикална позиция върху 

долната част. 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските 

отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 

отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 

възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от 

неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за 

постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със 

задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 

 


