
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
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ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 

1. Бутон за фиксиране на 
дръжката. 

2. Светлинен индикатор 

3. Селектор на температурата. 

4. Копче за пара. 

5. Капак на резервоара за вода. 

  

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Текстовете, снимките, цветовете, фигурите и данните отговарят на техническото ниво към момента на отпечатване. Запазваме си правото 

на промени, мотивирани от постоянното развитие на техниката в нашите продукти. 
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ВНИМАНИЕ! 
• Прочетете внимателно тези инструкции, преди да 

работите с ютията, и ги запазете за бъдещи справки. 
• Този уред може да се използва от деца на възраст над 

8 год. и от лица с намалени физически, сетивни или 
умствени способности или липса на опит и знания, ако 
са били под подходящо наблюдение или са били 
инструктирани относно използването на уреда и те 
разбират свързаните с него опасности. 

• Не оставяйте найлонови торбички или опаковъчни 
елементи в обсега на деца. Те могат да бъдат 
потенциални източници на опасност. 

• Не го свързвайте, без да се уверите, че напреже-
нието, посочено на табелката с данни, и това на 
вашата къща съвпадат. 

• Проверете дали основата на щепсела има правилно 
заземяване. 

• Винаги дръжте ютията в изправено положение, когато 
не гладите и когато я съхранявате. 

• Използвайте го и винаги го оставяйте да почива върху стабилна 
повърхност.  

• Не го използвайте, ако е бил изпускан, ако има видими признаци 
на повреда или ако има теч на вода.  

• Когато поставяте ютията върху нейната опора, уверете се, че 
повърхността, върху която е поставена опората, е със стабилна 
повърхност.  

• Уверете се, че кабелът не докосва горещите части на ютията. 
•  За да напълните резервоара за вода, "ИЗКЛЮЧЕТЕ" я.  
• Не наливайте химикали или продукти за отстраняване на котлен 

камък в резервоара. Само вода.  
• Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен в 

електрическата мрежа. 
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• Избягвайте контакт с горещите зони на ютията по 
време на нейната работа и последващо охлаждане. 

• В края на гладенето винаги изпразвайте резервоара. 
• Децата не трябва да си играят с уреда. Дръжте 

ютията далеч от техния обсег. 
• Когато е свързана към електрическата мрежа или изстива, 

дръжте ютията и нейния кабел далеч от деца под 8-
годишна възраст. 

• МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте уреда във 
вода или други течности. 

• Възможно е при първите употреби да усетите дим и/или 
миризми. Това е напълно нормално за този тип уреди. 

• Ютиите не са предназначени за редовна употреба. 
• Възможните следи от вода в резервоара се дължат 

на контрола на качеството, извършван в нашите 
производствени линии. 

• Почистването и поддръжката, извършвани от потребителя, 
не трябва да се извършват от деца без надзор. 

• Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде 
заменен от оторизиран технически сервиз. 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

ГЛАДЕНЕ С ПАРА 
• Повдигнете сгъваемата дръжка (5), докато чуете "щракване", което означава, че е била 

правилно позиционирана. Ако след като приключите с гладенето, искате да сгънете 
отново дръжката, задръжте бутона за фиксиране на дръжката (1) натиснат и спуснете 
дръжката. 

• Поставете селектора на температурата (3) в неговата максимална позиция (MAX).  
• Преди да напълните резервоара, плъзнете копчето за пара (4) до положение „0” (затворено).  
• Внимателно отстранете капачката от резервоара за вода (6) и налейте вода през отвора, 

като внимавате да не превишите обозначението MAX на резервоара. 
• След това поставете щепсела (6) в първоначалното му положение, като се уверите, че пасва 

добре в гнездото си. 
• Свържете ютията към електрическата мрежа и я оставете в изправено положение. 
• След като светлинният индикатор (2) изгасне, ютията е достигнала избраната 

температура. 
• Плъзнете копчето (4) напред до позиция за пара               ( ). 
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ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА 

 
 
 

СУХО ГЛАДЕНЕ 
• Ако в ютията все още има вода, изпразнете резервоара. 
• Свържете ютията към електрическата мрежа и задайте селектора на температурата (3) на 

желаната позиция, като вземете предвид следните указания: 
 

СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА: Лека температура. Позиция  (•) 

КОПРИНА-ВЪЛНА: Средна температура. Позиция (••) 

ПАМУК-ЛЕН: Висока температура. Позиция (•••) 
 

Изчакайте светлинният индикатор (2) да изгасне, преди да започнете да гладите. 
 

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
• Преди почистване се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа. 
• Външните части на ютията могат да се почистват с леко влажна кърпа. 
• Не използвайте химически или абразивни продукти, метални стъргалки и др. за почистване, 

които могат да повредят повърхностите. 
• За да вземете ютията, изпразнете резервоара за вода и сгънете дръжката. Изчакайте да 

изстине напълно, за да го съберете в торбата. 
 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
• Като потребител, когато искате да изхвърлите уреда, предайте го за по-

нататъшно третиране в център за събиране на отпадъци или контейнер, 
предназначен за тази цел.  

• Никога не го изхвърляйте. По този начин ще допринесете за грижата и 
подобряването на околната среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• От датата на закупуване в продължение на две години тази гаранция покрива всеки работен 

дефект без разходи за собственика. 

• Освен това притежателят на гаранцията ще се ползва от всички права, които действащото 

законодателство му предоставя по всяко време. 

 

 

• Гаранцията не покрива счупвания или щети, причинени от падане, неправилна инсталация, 

цялостна или частична манипулация от персонал извън JATA Technical Services, както и от 

непреодолима сила извън контрола на JATA (геоложки феномени, смущения, небитова употреба 

и т.н.) . 

• По същия начин тази гаранция не засяга компоненти и аксесоари, които са подложени на 

износване в резултат на употреба, както и нетрайни материали, като пластмасови съединения, 

гума, стъкло, кабели, лампи, хартия, филтри, емайллакове, бои или покрития, повредени от 

неправилна употреба или реакция на агенти като топлина, вода или външни химикали. 

• Операциите по поддръжка и почистване, обяснени в рководството с инструкции, също са 

освободени от гаранция. 
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