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ПОДГОТОВКА НА ГЕНЕРАТОРА 

Напълнете резервоара с вода.
1. Поставете генератора на стабилна, хоризонтална повърхност, 

устойчива на топлина.
2. Проверете, дали кабелът е изключен от мрежата и уредът е 

студен.
3. Отворете капачето за пълнене на резервоара.
4. Напълнете в някакъв съд един литър вода.
5. Излейте водата в резервоара и внимавайте да не се препълни. 

Отстранете веднага изтеклата навън вода (1).
6. Затворете капачето.

Каква вода да използвате?
Уредът функционира с чешмяна вода. Ако водата е с високо съдържание 
на варовик, може да смесите с дестилирана вода в съотношение 
50:50.

Каква вода не трябва да използвате?
Не използвайте вода от сушилнята, хладилника или климатика, 
парфюмирана или дестилирана вода, вода от акумулатори или дъжд. 
Те съдържат органични вещества или минерални елементи, които 
се сгъстяват под влиянието на топлината и могат да доведат до 
образуване на кафеникави пръски или преждевременно захабяване на 
генератора:
Чиста деминерализирана вода от търговската мрежа, вода от сушилня 
за дрехи, парфюмирана вода, омекотена вода, вода от хладилник, вода 
от климатични инсталации, дестилирана вода, дъждовна вода.

УПОТРЕБА НА ГЕНЕРАТОРА

1. Включете в заземен контакт.
2. Натиснете бутона за включване и изключване (0/1). Контролната 

лампа светва, водата в резервоара се нагрява. След като лампата 
угасне (след около 8 мин.), образуването на пара е приключило (2).
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Внимание: При първото включване на уреда може да се усети безобиден 
дим и миризма. Те изчезват бързо и в никакъв случай няма да навредят 
на уреда.

ГЛАДЕНЕ С ПАРА

1. Поставете регулатора за парата на температура, съобразена с 
материала, който ще гладите (3).

2. Контролната лампа за температурата светва. След като лампата 
угасне, уредът е готов за употреба.

3. За да получите пара, натиснете бутона за пара, който се намира 
под дръжката на автомата. Задръжте бутона натиснат (4). 
Когато отпуснете бутона, парата престава да излиза.
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Съветu:
• При първата употреба или когато за няколко минути не сте 

ползвали бутона за пара, натиснете бутона няколко пъти един след 
друг далеч от дрехата. По този начин се отстранява студената 
вода.

Регулиране на температурата:
• Първо изгладете дрехите, за които е необходима по-ниска 

температура (●) и накрая тези, за които е необходима по-висока 
температура (●●● или максимална). 
- Ако гладите смесени тъкани: Нагласете регулатора на 

температурата за най-чувствителните тъкани.

Лен
   
Памук
   
Вълна
   
Коприна, вискоза
   
Изкуствени влакна полиестер, 
aцетат, акрил, полиамид



- Ако гладите вълнени тъкани: Натискайте бутона за парата 
само на интервали и не гладете директно върху тъканта.

При сухо гладене не натискайте бутона за пара под дръжката.
- По време на гладенето контролните лампи на температурата и 

контролната лампа на парата светват и угасват в зависимост 
от позицията на регулатора на температурата. 

- Поставяйте препаратите за колосване от страната на дрехата, 
от която няма да гладите.

ВЕРТИКАЛНО ГЛАДЕНЕ

1. Поставете регулатора на температурата на автомата на 
максимум.

2. Закачете дрехата на окачалка.
3. Дръжте автомата вертикално, леко наклонен напред, натиснете 

няколко пъти бутона за парата (под дръжката на автомата) и 
движете нагоре и надолу (5).

Съвет: Освен при лен и памук, внимавайте плочата на автомата да 
бъде на няколко сантиметра от материята, за да не прегори.

ДОПЪЛВАНЕ НА ВОДА В РЕЗЕРВОАРА ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА

Важно: Преди да отворите резервоара се уверете, че вече не излиза 
пара. Натискайте бутона за парата под дръжката на генератора 
докато парата спре да излиза (6).
Никога не отаряйте резервоара докато още излиза пара.

1. Изключете генератора чрез копчето за включване и изключване.
2. Изключете уреда от мрежата.
3. Отворете бавно резервоара.
4. Напълнете в някакъв съд един литър вода.
5. Излейте водата в резервоара и внимавайте да не се препълни. 

Отстранете веднага изтеклата навън вода.
6. Затворете капачето. Включете уреда.
7. Преди да започнете да гладите, изчакайте няколко минути докато 

водата в резервоара се загрее.

Генераторът е готов за употреба след като контролните лампи за 
температурата и парата угаснат.

ПОЧИСТВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА

• Преди да почистите генератора се уверете, че той е изключен от 
мрежата и е охладен.

• За резервоара и плочата не използвайте почистващи препарати 
или средства за почистване на варовик.

• Никога не поставяйте автомата или кутията под течаща вода. 
• Никога не поставяйте генератора върху метална стойка, тъй като 

може да повредите плочата. Поставяйте само върху стойката на 
кутията: Тя е снабдена с шини, които предпазват от хлъзгане и е 
създадена да издържа на високи температури.

Редовно почиствайте плочата с влажна гъба, без метал. 
От време на време почиствайте пластмасовите части на уреда с 
влажна, мека кърпа.

ИЗМИВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА НАЛЯГАНЕ

Внимание:
• Измивайте резервоара след всяка десета употреба, за да 

функционира той дълго време и по стените му да не се отлага 
варовик. Ако водата е много твърда, почиствайте по-често.

• При почистване на резервоара не използвайте вещества за 
почистване на варовик: Може да го повредите.

1. Уверете се, че генераторът е охладен, и че преди повече от час 
сте го изключили от мрежата.

2. Напълнете в съдържателя 3/4 л вода.
3. Разклатете няколко пъти генератора и изсипете водата в мивката 

(7).

СЪХРАНЕНИЕ НА ГЕНЕРАТОРА

1. Изключете от мрежата.
2. Поставете автомата на стойката.
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3. Оставете автомата и стойката да се охладят за около 30 мин.
Едва след това може да приберете автомата.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
   
• Генераторът за пара е електродомакински уред, който трябва да 

се използва при нормални домашни условия. Той е предназначен за 
употреба единствено в домакинството. 

Генераторът притежава две системи за безопасност: обезопасителен 
вентил като защита от свръхналягане, от който при дефект започва 
да излиза пара и термозащита за предотвратяване на пренагряване.
• Включвайте генератора само към мрежа, чието напрежение е между 

220V и 240V. Погрешно включване може да доведе до непоправими 
повреди. В подобни случаи гаранцията не важи.

• Включвайте генератора само към заземени контакти. Ако 
използвате удължител, задължително се уверете, че става въпрос 
за двуполюсен кабел със заземяване 10А.

• В случай, че кабелът за свързване към мрежата е повреден, нека 
бъде заменен в оторизиран сервиз.

Внимание:
• Плочата на автомата се нагрява до много виоки температури, 

което може да доведе до изгаряния. Не я докосвайте!
• От уреда излиза пара, която също може да доведе до изгаряния.
• Бъдете внимателно с автомата, особено когато гладите 

вертикално.
• Пазете генератора далеч от деца. 
• Никога не оставяйте уреда без надзор:

- когато е включен в мрежата;
- докато не се охлади  за около 1 час. 

• Винаги изключвайте генератора от мрежата:
- преди да напълните или изпразните резервоара;
- преди почистване на генератора;
- след всяка употреба.

• Преди да отвинтите затвора на резервоара, винаги изчаквайте:
- генераторът да се охлади, след като е изключен преди повече от 

1 час;

- налягането да спадне напълно (пара не излиза).
Не отваряйте резервоара, докато уредът работи. Съществува 
опасност от изгаряне.

Внимание:  При падане на капачката вентилът може да се повреди. В 
подобен случай нека бъде заменен с нов в оторизиран сервиз.
• Никога не потапяйте генератора във вода или в друга течност. 

Никога не го поставяйте под течаща вода.
• При почистване никога не пълнете резервоара директно от 

чешмата.
• Ако генераторът падне на земята, ударен е силно или забележите 

някаква повреда, нека бъде проверен от специалист в оторизиран 
сервиз.

ИМА ПРОБЛЕМ С ГЕНЕРАТОРА?

Проблем Възможни причини Съвети
• От отвори-

те на пло-
чата капе 
вода.

• Резервоарът е препъл-
нен.

• Термостатът е повреден, 
температурата е ниска.

• Използвате пара преди 
автоматът да е загрял.

• Водата кондензира в про-
водника, тъй като за пър-
ви път гладите на пара 
или от известно време не 
сте използвали функция-
та.

• Не пълнете резервоара 
до ръба.

• Обърнете се към отори-
зиран сервиз.

• Започнете да гладите 
едва след като контрол-
ната лампа угасне.

• Натиснете бутона за 
пара, като държите ав-
томата далеч от дре-
хите, докато започне да 
излиза пара.

• От плочата 
капе бяла 
течност.

• В резервоара се наслагва 
варовик, тъй като не го 
почиствате редовно.

• След всяка десета упо-
треба почиствайте 
резервоара. При много 
твърда вода почиствай-
те по-често.
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• От отвори-
те на пло-
чата капе 
кафеникава 
течност, 
която ос-
тавя петна 
върху дрехи-
те.

• Използвате химически ве-
щества за почистване на 
варовика или допълнител-
ни вещества във водата.

• Не поставяйте нищо във 
резервоара за вода (виж 
инструкциите за използ-
ване на водата).

• Плочата на 
автомата 
е замърсена 
или кафява: 
възможно е 
да оставя 
петна по 
дрехите.

• Гладите на прекалено 
висока температура.

• Дрехите Ви не са 
изплакнати добре или 
използвате вещества за 
колосване.

• Следвайте съветите 
за регулиране на 
температурата.

• Винаги пръскайте 
веществото за 
колосване от 
обратната страна на 
дрехите.

• Излиза 
малко или 
съвсем не 
излиза пара.

• Резервоарът още не е 
готов.

• Резервоарът за вода е 
празен.

• След включване 
изчакайте контролната 
лампа за парата да 
угасне (след 8 мин.).

• Напълнете резервоара.

• От бутона 
за налягане 
излиза пара.

• Под уреда 
излиза пара.

• Резервоарът не е 
затворен правилно.

• Уплътнението е 
дефектно.

• Уредът е дефектен.

• Затворете здраво 
резервоара.

• Сменете уплътнението.

• Не използвайте 
генератора повече 
и се обърнете към 
оторизиран сервиз.

Ако не може да установите причината за дефекта, се обърнете към 
оторизиран сервиз.
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