ПРЕНОСИМА ПАРНА ЮТИЯ

Гладенето на дрехите ще стане лесно и бързо с преносимата парна ютия! Изключително удобна,
когато отивате на почивка или при пътуване, защото глади перфектно без да ви е нужна дъска.
Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции и ги запазете за
бъдеща употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА
1x ръчна парна ютия
1x резервоар за вода (100 мл)
1x резервоар за вода (120 мл)
4x приставки за глава на ютията
1x чанта за съхранение
1x инструкции за употреба
1x годишна гаранция

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Мощност: 1500W
Напрежение: 220-240V
Вместимост на резервоара: 110мл
Тегло: 820 г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1.

На дъното на парната ютия има резервоар за вода (110 ml). Извадете го от ютията и
веднага след това свалете черната гумена запушалка, разположена в горната част на
резервоара.

2.

Напълнете водата в съда (препоръчително е дестилирана вода), докато достигне отвора
на резервоара, но не съвсем до ръба. Вземете запушалката, поставете я в отвора на
резервоара и я натиснете надолу с палец.

3.

Включете кабела и червената светлина върху ютията ще се включи. Изчакайте няколко
секунди, докато главата се нагрее.

4.

Гладенето не изисква дъска, а ютията е подходяща за всякакви тъкани. Просто
приближете главата до плата i движете бавно от горе до долу.

5.

Когато водата свърши – напълнете отново.

6.

След употреба извадете кабела от щепсела и оставете ютията да изстине напълно за 1530 минути. Извадете резервоара от ютията и го оставете да изсъхне.

ВНИМАНИЕ!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прочетете внимателно инструкциите преди да използвате и ги спазвайте стриктно.
Устройството може да причини сериозни изгаряния.
Използвайте уреда с повишено внимание и не докосвайте металната глава на ютията.
По време на употреба дръжте САМО дръжката на ютията.
Изключете, когато не използвате продукта.
Използвайте продукта в чиста, суха, добре осветена и проветрива среда, където няма
запалими материали.
Никога не оставяйте уреда без надзор.
Не модифицирайте или разглобявайте части от уреда.
Проверявайте кабела редовно за повреда. Не използвайте ютията, ако кабелът е
повреден.
Пазете далеч от деца.

