Преносим уред за парно гладене

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.
Този лек, преносим и ефективен уред за парно гладене на дрехи е идеален за
отстраняване на гънките по дрехите Ви у дома, когато пътувате по работа или сте на
почивка. Той лесно се побира в куфари и чанти, което Ви позволява да го носите
навсякъде. Преносимият уред за парно гладене е безопасен за употреба върху
различни видове тъкани и не само изглажда нежеланите гънки по дрехите, но и ги
дезодорира. Забравете за скъпите услуги на химическото чистене, след като
закупите Steamy, ще спестите големи суми и ще имате спретнати и изгладени
дрехи.
Моля, прочетете инструкциите преди да започнете работа с уреда и ги
запазете за бъдеща справка.

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА:
1 x основно тяло (уред за прано гладене)
1 x влакнеста четка (може вече да е инсталирана на главата на уреда)
1 х ръководство на потребителя
Внимание!
Поради дължината си, кабелът може да причини задушаване, ако бъде
увит около врата! Бъдете изключително внимателни, ако в близост до уреда
има деца.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Входно напрежение:
Изходно напрежение:
мощност
Капацитет на резервоара за вода:
Тегло:
Време за загряване:
Продължителност на работа

230 V AC 50/60 Hz
5,3 V = 1 A
1100 W
100 мл
0,85 кг
20 сек.
8-10 мин

ПОДХОДЯЩ ЗА:
• Дрехи и облекла
• Завеси и пердета
• Покривки и спално бельо

• Завеси за душ от плат
• Мека мебел
• Килими

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА И ГИ
ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.
ВНИМАНИЕ
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни предпазни
мерки.
•
•
•
•

Уверете се, че мощността на електрическата мрежа и тази на уреда съвпадат и че
източника на енергия е в изправност.
За да се избегне риск от токов удар, този уред трябва да бъде свързан само към
електрозахранване със заземен контакт.
Този уред е предназначен само за домакинска употреба.
Този уред не е предназначен за употреба от лица, включително деца, с намалени
физически, сензорни или умствени способности, както и при липса на опит и
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

знания, освен ако не им бъде осигурен надзор и дадени инструкции относно
използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
Деца (дори под наблюдение) не трябва да играят с уреда.
Използвайте уреда с повишено внимание, тъй като изпуска гореща пара.
Не натискайте бутона за пара, когато насочвате предната част на уреда към човек
или домашен любимец.
Не използвайте този уред върху дрехи, докато те са на човека.
Не работете с уреда по такъв начин, че изпусканата пара да допира кожата Ви.
Уверете се, че при смяна на приставки бутонът за пара не е включен.
Изключете уреда от контакта по време на пълнене и почистване.
Когато изключвате уреда от контакта, хванете щепсела, а не кабела.
Пазете уреда от вода (с изключение на случаите, когато пълните резервоара за
вода), особено когато е включен в контакта.
Не потапяйте уреда във вода или други течности.
Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове,
съдържащи вода.
Поддържайте всички части на уреда чисти и сухи.
Не изпускайте и не удряйте уреда по какъвто и да е начин.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от
производителя, неговия сервизен агент или други квалифицирани лица, за да се
избегне рискът от нараняване.
Ако трябва да оставите уреда без надзор, извадете захранващия кабел от контакта.
Ние не поемаме отговорност за вреди, причинени от неспазване на инструкциите
или друг вид неправилна експлоатация.
Не използвайте и не съхранявайте уреда за парно гладене на място, където може
да бъде изложен на пряка слънчева светлина, прекомерна топлина или студ, вода,
и други.

Не поправяйте този уред сами!
Не правете каквито и да е промени по уреда, без разрешение от
производителя!
Внимание! Ако сте поправяли сами уреда, трябва да се проведат подходящи
проверки и тестове, за да се гарантира безопасната му употреба.

ЧАСТИ НА УРЕДА

1. Индикаторна светлина
2. Бутон за пара
3. Резервоар за вода

4. Запушалка на резервоара
5. Захранващ кабел
6. Влакнеста четка

ПОДГОТОВКА НА УРЕДА ЗА ПАРНО ГЛАДЕНЕ

1.

2.
3.

4.
5.

Напълнете мерителната чашка с 100 мл вода. (Препоръчваме използването
на дестилирана, филтрирана или предварително преварена вода.
Използването на вода директно от чешмата може да предизвика появата
на котлен камък (втвърдяване на минерали), което да доведе до запушване
на водните канали и тръбички.)
Хванете резервоар за вода с една ръка и внимателно го издърпайте от
дръжката на уреда назад в посока към захранващия кабел.
Внимателно издърпайте запушалката в горната част на резервоара за вода,
като я оставите да виси отстрани на отвора и изсипете 100 мл вода в
резервоара. Поставете отново запушалката на резервоара.
Върнете резервоара за вода обратно на мястото му.
Включете уреда в 110/230-волтов контакт. Светлинният индикатор ще
светне след двеминутен период на загряване. Когато светлината изгасне,
уредът е готов за употреба.

РАБОТА С УРЕДА ЗА ПАРНО ГЛАДЕНЕ
1.

Хванете дръжката и натиснете бутона
за пара с палец. (Ако по време на
гладене нагоре-надолу по тъканта
пръстите Ви влизат в контакт с парната
струя, завъртете захвата си леко, така
че да натискате бутона за пара с
показалеца си. Така ще преместите
останалите си пръсти по-надолу по
дръжката и далеч от парната струя).

2.

Със свободната си ръка хванете тъканта и я дръпнете до изпъване, докато
движите уреда нагоре-надолу.

3.

Рязкото отпускането на бутона за пара ще спре потока от пара, което Ви
позволява да преместите уреда в различно положение върху тъканта. Това
ще спести вода и ще намали броя на доливанията, които ще трябва да
направите.

Използване на влакнестата четка
1.

2.

3.

4.

За да свържете приставката към уреда, поставете
двата слота на долния ръб на приставката над двете
издатини, разположени на долния ръб на главата на
уреда.
Натиснете приставката надолу за пълен контакт с
главата на уреда, след което натиснете здраво
заключващия механизъм, докато чуете щракване.
Влакнестата четка може да се използва без
натискане на бутона за пара, за да премахнете мъх,
косми и др. от вълнени тъкани и дрехи преди да
започнете гладенето.
За изглаждане на гънките, натиснете бутона за пара и плъзнете уреда
нагоре-надолу по тъканта.

5.

6.

Използването на приставката без пара ще помогне за разхлабването на
частици по меките мебели, а когато пуснете парата, приставката действа
като почистваща кърпа за почистване на разтворими във вода петна.
За да махнете приставката, хванете заключващия механизъм от горната
страна на приставката и силно издърпайте от главата на уреда,
освобождавайки слотовете от издатините.

ДРУГИ ВИДОВЕ УПОТРЕБА НА РЪЧНИЯ УРЕД ЗА ГЛАДЕНЕ
 Уредът за парно гладене може да се използва и за унищожаване на
бактерии, натрупващи се върху повърхности като кухненски плотове.
 Уредът също дезинфектира и дезодорира тъканите, премахвайки
миризмата на цигарен дим от дрехите.
 Уредът може да премахне и гънките по завесите без да е необходимо да ги
сваляте. Не е необходимо и да ги полагате върху дъска за гладене.
 Спалното бельо и калъфките за възглавници също могат да бъдат освежени
и дезинфектирани на място, като парата ще премахне миризмите. За да
предотвратите намокряне, просто не забравяйте да движите уреда и
избягвайте многократно преминаване през едни и същи зони.
ПРЕДИ ДА ПРИБЕРЕТЕ УРЕДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ
1. Когато приключите с употребата, извадете резервоара за вода
от дръжката.
2. Хванете резервоара за вода с една ръка и внимателно го
издърпайте от дръжката на уреда назад в посока към захранващия
кабел.
3. Отворете резервоара за вода, като издърпате запушалката на
резервоара и отстранете останалата вода.
4. Докато уредът е все още включен, натиснете бутона
за пара, за да изкарате останалата в помпената
система вода.

5. Издърпайте захранващия кабел, поставете отново запушалката на резервоара и
върнете резервоара за вода към дръжката.
ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
ПОЧИСТВАНЕ
НЕ ПОТАПЯЙТЕ ГЛАВНОТО ТЯЛО НА УРЕДА ВЪВ ВОДА ИЛИ ДРУГИ
ТЕЧНОСТИ. ТОВА ЩЕ ПОВРЕДИ УСТРОЙСТВОТО.
•
•

Използвайте само леко навлажнена мека кърпа за почистване на корпуса
на продукта.
Моля, не разглобявайте продукта.

Премахване на котлен камък
Натрупването на минерали може да започне да запушва уреда и дори да оставя
бели тебеширени петна по дрехите Ви. За да спасите уреда си от натрупване на
котлен камък и за да запазите работното си облекло, започнете с почистване на
уреда на всеки няколко месеца или когато парната струя започне да намалява, като
следвате описаните по-долу стъпки.
Професионален съвет: За да предотвратите калцирането, на първо място,
преминете към използването само на дестилирана вода. Тъй като дестилираната
вода не съдържа соли или минерали, няма да се налага да се притеснявате от
появата на бели тебеширени петна върху любимия Ви черен пуловер.

Какво ще Ви трябва
•

Бял оцет

•

Дестилирана вода

Следвайте тези стъпки
1. Напълнете резервоара с бял оцет и дестилирана вода в
съотношение едно към две. Пуснете уреда да работи, докато се
изпари около половината от разтвора.
2. Оставете водата да се охлади напълно, след което изпразнете
уреда.
3. Повторете процеса колкото пъти е необходимо, докато
котления камък изчезне.

4. Преди да изгладите дрехите си е препоръчително да изплакнете останалия оцет.
Напълнете резервоара с дестилирана вода, след което пуснете уреда, докато се
изпари половината от водата. Изпразнете уреда и оставете да изсъхне на въздух.

СЪХРАНЕНИЕ
•

•

Да се съхранява на безопасно и сухо място. Не използвайте и не
съхранявайте STEAMY на място, където може да бъде изложен на пряка
слънчева светлина, прекомерна топлина или студ, вода, мъх, косми от
домашни любимци, прах и други.
Съхранявайте далеко и пазете от деца.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем

Възможни причини
Уредът не е включен.

Устройството не се
загрява.

Бутонът не е включен.

Уредът се загрява, но не
изпуска пара.

Резервоарът за вода е
празен.
Натрупване на котлен
камък.
Повреден предпазител.

Прекъсва потока на
парата.

Натрупване на котлен
камък.

Решение
Включете в
електрическата мрежа
Натиснете бутона за
включване/изключване.
Бутонът ще светне.
Напълнете отново
резервоара за вода.
Следвайте стъпките за
отстраняване на котлен
камък.
Посетете сертифициран
сервизен център.
Нормално е уредът да
спира да изпуска пара
периодично за по
няколко секунди, ако
потока на парата спира
за по-дълъг период,
следвайте стъпките за
отстраняване на котлен
камък.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други
битови отпадъци на територията на Европейския съюз. За да
намалите вредите за околната среда или човешкото здраве,
причинени от неправилното изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте
продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да върнете
използвания продукт, моля използвайте системата за връщане и събиране
или се свържете с търговеца, от където е закупен. Те могат да се погрижат за
екологичното му рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички
директиви, приложени от Европейската комисия.

