
 

 

 

 

 

Парна ютия 

                            Модел: R-387 

                        Инструкция за употреба 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание на уреда                                                    

1. Дръжка                                                                                                                                                      

2. Спрей бутон и бутон за паров удар                                   

3. Отвор за пълнене на вода              

4. Термоизолираща плоча                 

5. Протектор на кабела 

                                                    

6. Резервоар за вода 

7． Temperature adjustable 

8． Регулатор на температурата 

9． Индикаторна светлина 

10.  Бутон зза самопочистване 

11.  Декоративно покриетие 

12.  Декоративно покритие на дръжката 

13.  Заден капак 

14.  Горен капак 

                                  

 

                                                                                                                                                 

Важни предохранителни мерки 

• Свържете ютията с правилното захранване (220-240V). Уверете се, че напрежението на вашата ютия 

е в съответствие с напрежението на захранването. 

• Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца над 8 год.) с намалени 

физически, сетивни или психически способности или липса на опит и познания, освен ако не са били 

подложени на надзор или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за 

тяхната безопасност. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда. 

• Не позволявайте на децата да използват уреда. 

• Изключете уреда дори и при краткотрайно отсъствие от помещението. 

• Ютията не трябва да остава без надзор, докато е включена към захранването. 

• Щепселът трябва да се извади от контакта, преди резервоарът да се напълни с вода. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия 

сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.  

• Не използвайте ютията, ако самият уред, кабела или щепселът са повредени. 

• Не потапяйте уреда във вода. 

• Дръжте кабела далеч от нагорещената плоча за гладене. 

• Оставете ютията да се охлади напълно преди да я приберете. 

• Винаги съхранявайте инструкциите за употреба. Ако уредът е даден на трето лице, инструкцията за 

употреба също трябва да бъде предадена. 

• Забележка: Преди първа употреба тествайте ютията със старо парче плат, независимо дали плочата 

и резервоарът за вода са чисти. На някои части може да има смазка, като може да се появи пушек по 

време на първата употреба. Това ще трае за кратко. 

• Ютията трябва да се използва и да се поставя само на стабилна повърхност; 

• Когато поставяте ютията върху поставката й, внимавайте повърхността под нея да е стабилна; 

• Ютията не трябва да се използва, ако е изпускана, ако има видими признаци на повреда или 

изтичане. 
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Начин на употреба 

Преди първа употреба отстранете защитното фолио от плочата за гладене. 

Можете да използвате вашата ютия с обикновена чешмяна вода. Ако водата е по-твърда от 17 ℃ dH, 

използвайте дестилирана или деминерализирана вода за да увеличаване на живота на ютията. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Пълнене на резервоара (за парно гладене) 

Изключте уреда, завъртете регулатора на температурата (7) на позиция “0” (мин.). 

Задръжте ютията в хоризонтално положение.Бавно добавете вода през отвора. Не зареждайте количество 

повече от марката върху резервоара за вода, за да избегнете изтичане на вода. 

Сега включете ютията в захранването. 

 

Регулиране на темпертурата 

Поставете ютията в изправено положение и изберете желаната температура като завъртите регулатора (7). 

Моля обърнете внимание на символите за тъканите на регулатора: 

•  Изкуствени тъкани 

‥ Коприна/вълна 

… Памук/Лен 

Сортирайте вашето пране съгласно температурните настройки за съотвените тъкани, гладете деликатните 

материи на най-ниската степен. 

Индикаторната светлина (9) показва че ютията е достигнала до необходимата температура. След като 

лампата изгасне, избраната температура е достигната и можете да започнете гладенето. 

 

Функции 

 

Пръскане на вода 

                                   За да намокрите дрехата натиснете бутона “water spray” (2) 

 

 

 

 

Сухо гладене / Парно гладене 

 

                                   Можете да регулирате количеството пара, като навигирате да въртите 

функцията за пара "0" = максимално изтичане на пара 

 

 



 

Паров удар 

                                  За да използвате пароявия удар, натиснете бутона “short burst of steam”(2). 

                               Внимание: Само, използвайте бутона за парата, когато ютията е 

                               достигнала макс. количество пара или максимална температура.. 

                                   Не натискайте бутона повече от 3 пъти. 

 

 

 

Почистване, Поддръжка, Съхранение 

Изключете ютията (Поставете регулатора на температурата на най-ниската степен, вижте обозначението на 

резервоара за вода) и извадете щепсела от контакта. Поставете ютията в изправено положение и я оставете 

да се охлади напълно, изпразнете резервоара за вода. 

Отстранете остатъците от уреда с разтвор от оцет и вода. Избършете ютията с влажна кърпа и след това със 

суха кърпа. 

 

Автоматично изключване 

В случай, че инсталираният термостат се повреди, захранването ще се спре автоматично, за да се избегне 

прегряването. В този случай ютията трябва да бъде ремонтирана в сервиз 

 

Функция за самопочистване 

Функцията за самопочистване е предназначена за гладещата плоча, когато използвате уреда около половин 

година. 

Трябва да направите следното: 

1. Напълнете вода в резервоара и включете ютията; 

2. Когато температурата достигне ниво “MAX”, натинесте бутона self-clean за около минута; 

3. Включете в захранването, за да излезе водата през гладещата плоча 

4. При тази фукция използвайте съд за събиране на водата. В противен случай горещата вода може да се 

разлее върху Вас.  

 

Почистване и поддръжка 

Според честотата на употреба се препоръчва месечното почистване на парната ютия - това ще увеличи 

жизнения и цикъл. 

• Напълнене резервоара наполовина с вода. 

• Поставете ютията в изправено положение. 

• Завъртете термостата (7) на позиция “max”- и включете в захранването. 

• Загрейте ютия докато стане гореща (индикаторна светлина изгасва). 

• Изключете ютията. 

• Дръжте ютията в хоризонтално положене над мивката. 

• Поставете бутона за парата (2) на позиция (cleaning). В това положение тя може да се издърпа малко 

нагоре. 

• Натиснете бутона Само почистване близо до резервоара за вода 

• От ютията излиза гореща вода и пара. Остатъци като напр. Котлен камък (ако има такъв) трябва да се 

отмие с излизащата вода. 

• Симулирайте движението за гладене, докато резервоарът за вода почти се изпразни. 

• Поставете термостата (7) на позиция “max”, и оставете ютията отново да се загрее. Оставащата вода в 

резервоара се изпарява и излиза през устройството. 

• Препоръчваме по време на този процес да поставите ютията върху старо парче плат. 



 

Спесификация 

Парна ютия     R-387 

Захранване     220-240V 50/60Hz   

Мощност       2800W 

           

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. 


	Функция за самопочистване

