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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Когато използвате вашата ютия, винаги трябва да се спазват основните 
мерки за безопасност, включително следните.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ1. Използвайте ютия 
само за употреба по предназначение.
2. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте ютията във вода или други 
течности.
3. Ютията винаги трябва да е в положение „O“, преди да включите или извадите 
щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела, за да го включите от контакта; 
вместо това хванете щепсела и дръпнете, за да го свържете.
4. Не позволявайте кабелът да докосва горещи повърхности. Оставете го да се 
охлади напълно, преди да го приберете. Завийте хлабаво въжето в кръгла кана, 
когато съхранявате.
5. Винаги изключвайте ютията от електрическия контакт, когато се пълни с вода 
или се изпразва и когато не се използва.
6. Не работете с повреден кабел или ако ютията е изпусната или повредена. За да
 избегнете риска от електрически удар, не разглобявайте ютията, занесете я на 
квалифициран сервизен специалист за преглед и поправка. Неправилното 
повторно сглобяване може да причини електрически удар при използване на 
уреда.
7. Стриктно наблюдение е необходимо за всеки уред, който се използва от или в 
близост до деца. Не оставяйте ронела без надзор, докато е свързан или върху 
ролка.
8. Изгаряния могат да възникнат от докосване на горещи метални части, гореща 
вода или пара. Бъдете внимателни, когато завъртате цигара за пара надолу – 
може да има гореща вода в резервоара.
9. Ако индикаторът за неизправност свети, ютията не работи нормално. 
Изключете от захранването и го занесете в оторизиран сервизен център.
СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ
1. За да избегнете претоварване на мрежата, не работете с друг уред с висока 
мощност на същата мрежа.
2. Ако удължаването на кабела е абсолютно необходимо, трябва да се използва 
кабел от 10 ампера. Кабелите с нисък ампераж могат да прегреят. Трябва да се 
внимава да подредите кабела, така че да не може да бъде издърпан или 
препънат.
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ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

НЕ позволявайте на деца или необучени лица да използват уреда без надзор. 
НИКОГА не потапяйте ютията, кабела или щепсела в каквато и да е течност. 
НЕ оставяйте горещата ютия да докосва тъканите или силно запалими 
повърхности. 
НЕ оставяйте уреда ненужно включен в контакта. Изключвайте щепсела от 
електрическата мрежа, когато уредът не се използва. 
НИКОГА не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце. 
НЕ използвайте захранващия кабел или уреда, за да издърпате щепсела извън 
контакта. 
НЕ оставяйте уреда изложен на атмосферни влияния (дъжд, слънце и т.н.). 
НЕ оставяйте ютията без надзор включена, когато е свързана към захранването. 
НЕ пълнете резервоара с вода, преди да извадите щепсела от захранването.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Не използвайте химически добавки, 
ароматизирани субстанции или декалцифери. Неспазването на 
горепосочените разпоредби води до загуба на гаранция.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО
A. Изход за пръскане
B. Място за пълнене
C. Бутон за пара
D. Бутон за пръскане
E. Бутон за пара
F. Лампа
G. Корпус
H. Захранващ кабел
I. Заден капак
J.Температурен селектор
K. Бутон за почистване
L. Гладеща плоча
M. Чаша за вода
N. Резервоар за вода      
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ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ Когато използвате ютията за първи път, може да 
забележите леко излъчване на дим и да чуете някои звуци, издавани от
 разширяващите се плочи. Това е съвсем нормално и спира след 
кратко време. Също така препоръчваме да прекарате ютията върху 
обикновена кърпа преди да използвате за първи път. 
ПОДГОТОВКА
Омекотете прането, което ще гладите, според международните 
символи на етикета на дрехата или, ако това липсва, според тъканта.

ЕТИКЕТ ЗА 
ДРЕХА

ВИД НА 
ТЪКАНТА

КОНТРОЛ НА 
ТЕРМОСТАТА

Синтетика

Kоприна - Вълна

•
Ниска температура

••
Средна температура

Памук - лен
•••

Висока температура

Материята да не се глади!

ГЛАДЕНЕ С ПАРА 
Пълнене на резервоара
- Проверете дали щепселът е изключен от контакта.
- Преместете селектора за пара (C) на “0” [Fig. 1].
- Отворете капака (B).
- Повдигнете капака на ютията, за да помогнете на водата да влезе в 
отвора, без да прелива.
- Бавно налейте водата в резервоара, като използвате специалната 
мярка  и като внимавате да не надхвърлите максималното ниво l 
(около 320 ml) и отбелязано от „M AX“ на резервоара [Fig . 2]
 - Затворете капака.
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Избор на температура.
- Поставете ютията във вертикално положение.- Поставете щепсела в контакта.- 
Регулирайте копчето на термостата (J) според международния символ на етикета 
на дрехата [фиг. 3]. Индикаторът за температурата на плочата показва,  че ютията 
се нагрява. Изчакайте, докато индикаторът за температурата на плочата светне, 
преди да гладите. 
Предупреждение: по време на плочата, индикаторът за температурата на плочата 
 светва на интервали, а след това на избраната температура се поддържа. Ако 
понижите температурата на термостата след като сте повишили тази висока 
температура, не започвайте, докато контролът на температурата на плочата не 
светне отново. Избор на пара. Количеството пара се регулира от селектора за 
пара ( C).- Преместете селектора за пара в положение между минимум и 
максимум в зависимост от необходимото количество пара и избраната 
температура [фиг. 1].
Предупреждение: ютията изпуска пара непрекъснато, само ако държите ютията 
или здраво. Можете да спрете непрекъснатата пара, като поставите ютията във 
вертикално положение или като преместите селектора за пара на „0“. Както е 
посочено на копчето на термостата (J) и на началната маса, можете да използвате
 пара само при най-високите температури. Ако избраната температура е твърде 
ниска, водата може да капе върху плочата. 
Избор на пара и пара при вертикално гладене. Натиснете бутона за пара (E), за да 
генерирате мощен изблик на пара, който може да проникне през тъканите и 
изглажда най-трудните и твърди гънки. Изчакайте няколко секунди, преди да 
натиснете отново [фиг. 4]Чрез периодично натискане на бутона за изпускателна 
пара можете също да гладите вертикално (пердета, окачени дрехи и др.) [фиг. 5].
Предупреждение: функцията за изстрелване на пара може да се използва само 
при високи температури. Спрете излъчването, когато светне лампата за 
температурата на плочата , след което започнете да гладите отново едва след като
 светлината изгасне.
СУХО ГЛАДЕНЕ 
За да гладите без пара, следвайте инструкциите в раздел „Включване на пара“, 
като оставите селектора за пара (C) на позиция „0“. Включена функция за 
пръскане Уверете се, че има вода в резервоара. Натиснете бутона 4 бавно (за 
плътен спрей) или бързо (за изпарен спрей) Фиг.6.
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 във вертикално положение.
СЪВЕТ ЗА ДОБРО ГЛАДЕНЕ Ние препоръчваме да използвате най-ниските 
температури с тъкани, които имат необичайни покрития (пайети, бродерия, 
изравняване и т.н.), ако тъканите са смесени (напр. 40% памук, 60% синтетика) , 
настройте термостата на температурата на влакното, което изисква по-ниска 
температура. Ако не знаете състава на тъканта, определете подходящата 
температура, като я тествате върху скрит ъгъл на тъканта, докато достигнете 
оптималната температура на гладене.

Предупреждение: За деликатни тъкани препоръчваме да намокрите тъканта 
преди да използвате функцията за пръскане (D) или да поставите влажна кърпа 
между ютията и тъканта. За да избегнете застояване, не използвайте спрея върху 
лакови или синтетични тъкани.
ПОЧИСТВАНЕ
Моля, обърнете внимание: Преди да почистите ютията по какъвто и да е начин, 
уверете се, че щепселът на уреда не е включен в контакта. Всички отлагания, 
остатъци от нишесте или петна, останали върху плочата, могат да бъдат 
отстранени с помощта на преграда кърпа или нестабилен течен почистващ 
препарат. Избягвайте да надрасквате плочата със стоманена вълна или метални 
предмети. Пластмасовите части могат да се почистват с влажна кърпа, след което 
да се изсушат плат.
САМОПОЧИСТВАНЕ Функцията за самопочистване почиства плочата, 
премахвайки замърсяванията. Препоръчваме да го използвате на всеки 10-15 
дни. Препоръки:
-Напълнете резервоара до посоченото максимално ниво и задайте селектора за 
пара (C) на „0“
-Настройте копчето за термостат (12) на максималната температура и изчакайте 
пилотната лампичка  да се изключи.
- Издърпайте щепсела от контакта и дръжте уреда хоризонтално над мивката.
- Задръжте бутона за почистване  в положение, докато не изтече всичката вода, 
пара, мръсотии [фиг. 7].
-Когато гладещата плоча се охлади, можете да я почистите с влажна кърпа.
КАК ДА ГО ПРИБЕРЕТЕ
- Изключете щепсела на ютията от контакта.
- Изпразнете резервоара, като обърнете ютията с главата надолу и леко я 
разклатите.
- Оставете съда да се охлади напълно.
- Навийте захранващия кабел с преоформителя [фиг. 8].- Винаги оставяйте ютията
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Никога не гладете места със следи от изпотяване или други следи: топлината 
на плочата фиксира петната върху тъканта, което ги прави неотстраними.
Размерът е по-ефективен, ако използвате суха ютия при умерена температура,
 излишната топлина я изгаря с риск от образуване на жълта следа.
За да избегнете блясък на копринени, вълнени или синтетични дрехи, гладете 
ги с обърнатата страна. За да избегнете блясък на кадифените дрехи, гладете в 
една посока (следвайки влакното) и не натискайте ютията. Колкото по-тежко е 
заредена пералнята, толкова повече дрехи излизат намачкани.
Това се случва и когато оборотите на центрофугиране са много високи. Много
 тъкани се гладят по-лесно, ако не са напълно сухи. Например коприната 
винаги трябва да се глади влажна.



ВАЖНО: 

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, 

сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавaни 

или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност! 

 

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда! 

 

 

„ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ ОТ КРАЙНИ 

ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” 

Символът върху продукта или опаковката сочи, че този продукт не може да се изхвърля 

заедно с битовите отпадъци. Потребителят е отговорен за изхвърлянето на такъв вид 

отпадъци, особено електрически и електронни, в определената за това „точка”. Разделното събиране и 

рециклиране на това оборудване допринася за опазване на природните ресурси и гарантира 

рециклирането им с оглед опазване на околната среда и здравето. За по-подробна информация относно 

реда на изхвърляне на електрически и електронни отпадъци следва да се обърнете към местните 

компетентни власти, службата за събиране на битови отпадъци или фирмата, от която сте закупили 

продукта. 

 

Този продукт е разработен и отговаря нa всички eвропейски директиви  

и изисквания. 

 

 

IMPORTANT: 

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or 

mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision have been 

instructed how to use the appliance by a person responsible for their safety! 

The children have to observe and watched not to play with the appliance! 

Correct Disposal of this product 

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes 

throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled 

waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To 

return your used device, please use thereturn and collection systems or contact the retailer where the product 

was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 

 

The product meets the requirements of the applicable EC directives.  
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