INTENSO CU-3218
ЮТИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1. Моля, прочетете упътването преди първа употреба.
2. Използвайте само дистилирана вода. Не пълнете с друга течност, освен с вода.
3. Не оставяйте ютията без надзор, докато е включена към захранването.
4. Моля, дръжте ютията далеч от досега на деца. Внимавайте, когато ютията е включена.
5. Ютията ще бъде на най-висока температура, когато се използва. Никога не я докосвайте с
ръка или я затваряйте до предмети, които могат да се възпламенят, за да избегнете инцидент.
6. Щепселът на захранващия кабел трябва да бъде изваден от гнездото, преди резервоарът да бъде напълнен с
вода.
7. Уверете се, че зададеното напрежение е същото като номиналното напрежение, а гнездото има ефективно
заземяване.
8. Ютията е смазана, като резултат, може да пуши малко, когато се включва за първи път. След кратко
време, това ще престане.
9. Преди първа употреба, премахнете всякакви стикери или защитно фолио от гладещата
повърхност, почистете я с мека кърпа.
10. Тази ютия е само за домашна употреба.
11. Не потапяйте ютията в каквато и да е течност за почистване.
12. Уредът може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, и лица с намалени физически,
сетивни или психически способности или липса на опит, и познания, ако те са били подложени на
надзор, или инструкции относно безопасното използване на уреда, и да разбират свъраните с това
опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се
извършва от деца без надзор.
13. Ютията не трябва да бъде оставяна без надзор, когато е е включена към захранването.
14. Ютията трябва да се използва и да изстива на стабилна повърхност.
15. Когато поставяте ютията на мястото й, се уверете, че повърхността, на която я поставяте е стабилна.
16. Ютията не трябва да се използва, ако е била изпусната, ако има видими знаци на повреда или течове.
17. Пазете ютията и кабелът далеч от деца, които са по-малк от 8 годишна възраст, когато
загрява или изстива.
18. Ако кабелът е повреден, трябва да бъде заменен от производителя, сервизен служител или
квалифицирано лице, за да се избегне опасност от пожар.
19. Символ“

” означава, че повърхностите може да се нагряват по време на употреба.
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1. Плоча

2.Странична част

3. Резервоар за вода

4.Дюза за спрей

5. Горен капак

6. Капак на запълване
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7. Копче за пара

8. Бутон за пръскане

9. Копче за спрей

10. Заден капак
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11. Копче за температура 12 светлини
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13. Защита на кабел

УПОТРЕБА
Как да напълним вода:
1. Издърпайте капака на устието за пълнене на вода.
2. Напълнете вода до “max” нивото.
3. Натиснете капака обратно, към първоначалната му позиция.
Съвет: Препоръчваме ви употребата само на дестилирана вода, за да избегнете повреда и да удължите живота на
уреда.
Сухо гладене
1. Завъртете копчето за регулиране на температура в „0“ позиция, завъртете копчето за
регулиране на парата в „0“ позиция, и след това включете щепсела в контакта.
2. Завъртете копчето за температура в температурна скала, в която се изискват изгладените
дрехи. По този начин, индикаторът ще светне, и после поставете ютията на гладко и стабилно
място вертикално.
3. След като индикторът изгасне, може да започнете да гладите.
Пръскане:
Използвайте тази функция, за да изгладите упоритите бръчки.
Натиснете бутона за пръскане няколко пъти, парата ще бъде изпръскана от устата за пръскане. По
това време трябва да държите достатъчно вода в резервоара за вода.
Гладене на пара:
1. Напълнете ютията, както е описано в раздел “как да напълним водата”.
2. Включете ютията в електрическата мрежа.
3. Гладенето с пара е само възможно, когато е при най-висока температура, показано на контрол
на температура. В противен случай,водата мож да „избяга“ през гладещата повърхност.
4. Изчакайте да изгасне лампата, което показва, че е достигнала избраната температура.
5. Завъртете бутона за пара в желана позиция.
6. Когато приключите с гладенетои по време на почивка на гладене, поставете ютията в изправено положение.
7. Изключете ютията от мрежовото захранване. Изсипете останалата вода и оставете ютията на се охлади.
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Силна пара:
Натиснете бутона за силна пара, гладката повърхност ще изстреля силната
пара. Внимание: Силната пара трябва да се използва при гладене с пара.
След употреба
1. Изключете уреда след всяка употреба или по време на почивка.
2. Завъртете бутона за температурата и бутона за регулиране на парата на „0“ и издърпайте щепсела от контакта.
3. Изпразнете резервоара за вода.
Почистване
1. Преди почистване извадете щепсела от контакта и оставете ютията да се охлади.
2. Горната част на уреда може да се почисти с влажна кърпа.
3. Дръжте гладката повърхност гладка: избягвайте контакт с метални предмети. Калций и други
остатъци могат да бъдат забърсвани от гладещата повърхност с влажна кърпа.
Съхранение
1. Изпразнете резервоара преди да съхраните уредът.
2. Съхранявайте електрическата ютия заедно с тези инструкции в оригиналната опаковка.
Изхвърляне
Отпадъците от електрическото производство не трябвада се изхвърлят с битови отпадъци. Моля,
рециклирайте, където има съответни съоражения. Обърнете се към местната администрация или
търговец на дребно за съвет за рециклиране.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Напрежение: 220 - 240V AC 50/60 Hz
Мощност: 2000W
Живот: 10 years
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