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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УТЮГА НЕОБХОДИМО ВНИ-
МАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.
• Аппарат предназначен только для домашнего применения и не должен ис-
пользоваться для промышленной и профессиональной целей.

• Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 
прибора или использование его в целях, не предусмотренных данным руко-
водством.

• Рекомендуется хранить оригинальную упаковку, т.к. бесплатное сервисное 
обслуживание не предусмотрено в случае повреждений, вызванных несоот-
ветствующей упаковкой изделия при его отсылке в авторизованный Центр 
сервисного обслуживания.

• Данный прибор соответствует Директиве 2006/95/CE и Директиве ЭMC 
2004/108/CE.

 Опасность для детей

• Прибором могут пользоваться 
дети старше 8 лет или лица с 
ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
возможностями, либо же лица 
с отсутствием опыта или уме-
ния обращаться с подобными 
устройствами, но только под 
наблюдением и только после 
того, как им будут разъяснены 
все условия пользования при-
бором, а также опасности, ко-
торым они могут подвергнуться 
во время использования.

• Не разрешайте детям играть с 
прибором.

• Дети не должны выполнять 
изложенные в настоящей ин-
струкции правила чистки и об-
служивания прибора без на-
блюдения взрослых.

• Во избежание опасности не оставлять упаковку от прибора в местах, доступ-
ных детям.

• При полном прекращении пользования прибором отрезать питающий про-
вод для приведения прибора в безопасное состояние. Рекомендуется сле-
дить, чтобы отдельные детали прибора, представляющие опасность, не 
использовались детьми для игры.

 Опасность поражения электричеством

• Не оставляйте без присмотра 
включенный или охлаждаю-
щийся утюг в присутствии де-
тей младше 8 лет.

• Перед подключением прибора к электросети проверить, соответствует ли 
напряжение, указанное на табличке прибора, напряжению сети.

• Подключать питающий провод прибора к розетке с заземлением.
• НЕ ОПУСКАТЬ ПРИБОР В ВОДУ И В ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.
• Не гладить влажными руками или без обуви.

• Перед тем, как наполнить ко-
тел водой, отключить прибор 
и вынуть вилку из розетки сеи 
электропитания.

 Опасность, вызываемая другими 
причинами

• Перед подключением прибора, заполнить его паровой котёл водой. Напол-
нение водой должно производиться, когда вилка электрического провода 
питания вынута из разетки.

• Для заполнения котла всегда пользоваться поставляемым с прибором мер-
ным стаканчиком (J).

• Включать прибор только, когда он находится в рабочем положении.
• При первом использовании прибора может произойти небольшое выделе-
ние дыма; Это нормальное явление, вызываемое тем, что на некоторые 
детали нанесена смазка, и оно прекращается в течение короткого времени.

• При использовании следует установить аппарат на горизонтальную, ста-
бильную и хорошо освещенную поверхность.

• Не оставлять подключенный к электросети прибор без присмотра.
• Применять и оставлять прибор необходимо на устойчивой поверхности.
• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости 
поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отлучиться даже на короткое время, следует устано-
вить утюг на специальную подставку (I), выключить прибор и вынуть провод 
питания из розетки.

• Нажатие кнопки выпуска пара до достижения оптимальной температуры 
бачка и до нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстий для 
пара.

• Прибор не должен применять-
ся после его падения, когда 
заметны следы повреждений 
или наблюдаются утечки воды. 
Нельзя использовать прибор, 
если шнур электропитания, 
вилка или сам прибор повреж-
дены. Любой ремонт, включая 
замену шнура электропитания, 
должен производиться только в 
сервисных центрах Ариэте или 
авторизванным персоналом 
Ариэте, во избежание любых 
рисков.

• Не подвергать прибор влиянию атмосферных явлений (дождь, солнце, и т.д.).

 Предупреждения об опасности ожогов
• Никогда не гладить надетую на себя одежду.
• Для заполнения котла во время работы использовать водопроводную воду. 
Медленно наполнить паровой котел водой. во избежание попадания на него 
брызг горячей воды или пара из котла. Стараться не приближать лицо к от-
верстию.

• Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться до металлических частей 
утюга, когда он находится в работе, а также и некоторое время после его 
выключения.

• Не направлять струю пара в сторону тела и домашних животных.

• Ни в коем случае, не трогать 
колпачок котла (B) в течении 
применения.

• ВНИМАНИЕ! Прежде, чем 
снять колпачок (B), произвести 
следующие действия:

 1) выключить паровой котел (A) 
нажатием кнопки (L);

 2) нажать кнопку выпуска пара 
(D) и выпустить весь оставший-
ся пар;

 3) выключить утюг нажатием 
кнопки (M) и отсоединить пи-
тающий провод от электросети;

 4) начать медленно отвинчи-
вать колпачок (B), подождать 
прекращения свиста от выхо-
дящего пара, и затем отвинтить 
его полностью.

 Предупреждение – материальный ущерб
• Рекомендуется хранить оригинальную упаковку, т.к. бесплатное сервисное 
обслуживание не предусмотрено в случае повреждений, вызванных несоот-
ветствующей упаковкой изделия при его отсылке в авторизованный Центр 
сервисного обслуживания.

• Перед первым использованием прибора убрать этикетки или защитную 
пленку с подошвы утюга.

• Перед применением следует всегда распрямлять провод.
• Применение неавторизированных производителем прибора электрических 
удлинителей может привести к поломкам и повреждениям.

• Не применять газированную воду (разбавленную углекислым газом).
• Не ставить горячий утюг на соединительный провод или на провод питания 
и следить за тем, чтобы они никогда не соприкасались с горячей подошвой 
утюга.

• Вынимая вилку из электророзетки, не тянуть за провод.
• Чистка утюга производится неабразивной и слегка влажной тканью и толь-
ко после того, как вы вытащили вилку электрического провода питания из 
розетки и все части утюга остыли. Запрещается применять любые раство-
рители, поскольку они могут повредить пластмассовые части.

• Проводить очистку котла хотя бы раз в каждые два месяца, таким обра-
зом, устраняя возможные отложения извясти, которые могут помешать 
правильной работе прибора.

• Не наливать в бак уксус, декальцификатор или другие пахнущие жидкости; в 
противном случае гарантийные обязательства не соблюдаются.

• Не накручивать провод питания вокруг подошвы, когда утюг горячий.
• Не дотрагиваться подошвой утюга до других металлических поверхностей.
• Прежде чем оставить прибор, необходимо выключить его, нажимая при этом 
на переключатели (L) и (M) и всегда вытаскивая вилку провода питания из 
розетки, подождать пока он охладиться и вылить всю воду из котла.

• Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 
прибора или использование его в целях, не предусмотренных данным руко-
водством.

• Для обеспечения правильной утилизации прибора в соответ-
ствии с европейской Директивой 2009/96/CE внимательно прочитай-
те приложенную инструкцию.

СОХРАНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Примечания: при первом использовании утюга следует прогладить старую 
ткань, чтобы убедиться, что подошва утюга и бак с водой чистые.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
A - Котел
B - Колпачок котла
C - Световой индикатора контроля температуры утюга
D - Кнопка подачи пара
E - Указатель блокировки непрерывной подачи пара
F - Рукоятка термостата
G - Кабель для соединения утюга с котлом
H - Подошва
I - Решетка для утюга
J - Воронка
K - Регулятор пара
L - Выключатель котла
M - Выключатель утюга
N - Индикатор готовности пара

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Наполнение парового котла перед использованием

Внимание!
Никогда не отвинчивать колпачок котла до отключения прибора от 
электросети (Pис. 2), и при наличии давления внутри парового котла.

Повернуть крышку парового котла против часовой стрелки (B). Полностью за-
полнить котел водой (Рис. 3). Использовать прилагаемый к прибору мерный 
стаканчик (J). Завинтить коплачок (B).
для работы прибора можно использовать обычную водопроводную воду.
Если вода очень жесткая (жесткость более 20°F), следует заполнять бачок 
смесью водопроводной (50%) и деминерализованной (50%) воды.
Ни при каких условиях не использовать одну деминерализованную воду.

Включение прибора
Подключить прибор к электросети, проверив предварительно соответствие на-
пряжения, указанного на табличке прибора, напряжению электросети.
При первом применении утюга возможно выделение дыма, это вполне нор-
мальное явление, которое исчезнет через короткий промежуток времени.
Всегда ставить утюг на подставку. Повернуть выключатель парового котла (L) 
и установить ручку регулировки пара (K) на желаемом значении. Подождать 
включения индикатора готовности пара (N) для его использования. Затем на-
жать кнопку (M) для включения утюга. Выбрать желаемую температуру с по-
мощью переключателя термостата (F).
Прежде, чем направить пар на одежду, выпустить две или три струи пара в 
направлении пола для стабилизации струи (Рис. 5).

Внимание!
Не выпускать пар, когда утюг находится на подставке (I).

Регулировка пара
Этот аппарат оснащён регулятором (K), который позволяет регулировать ко-
личество пара от минимального до максимального в зависимости от способа 
глажения.
Выброс пара
Установить рукоятку регулирования пара (K) на максимальное значение. 
Установить температуру глажки при помощи регулирующей рукоятки (F) по-
сле знака (•••). Обождать, пока не погаснет индикатор (C) утюга. Подождать 
пока включиться индикатор готовности пара (N). Если нажать на кнопку вклю-
чения пара (D) от 3 до 5 секунд, при ее отпускании выбросится сильная струя 
пара. Если кнопка включения пара (D) остается нажатой более 30 секунд, из 
отверстий в подошве утюга могут начать выделяться капли воды, поэтому не 
следует держать эту кнопку нажатой в течение (D) продолжительного времени.

Непрерывное выделение пара
Установить рукоятку регулирования пара (K) на максимальное значение. 
Установить температуру глажки при помощи регулирующей рукоятки (F) по-
сле знака (•••). Обождать, пока не погаснет индикатор (C) утюга. Подождать 
пока включиться индикатор готовности пара (N). Нажать на кнопку пара (D) и 
передвинуть бегунок (E) в сторону ручки (Рис. 6). Указатель (E) заблокирует 
выключатель и произойдёт выброс струи непрерывного и постоянного пара. 
Для разблокировки кнопки выключателя (D) и остановки непрерывной струи 
пара перевести вперёд указатель (E) Pис. 7.
Выбор температуры
Проверить наличие на ткани этикетки с инструкциями по глажке и соответствие 
указанного символа нижеследующей таблице. Если на ткани отсутствует эти-
кетка с инструкциями по глажке, но известен тип ткани, следовать инструкциям, 
указанным в таблице.
Необходимо учитывать, что приводимые в табличке данные относятся к тка-
ням, не подвергнутым аппретированию. Специально обработанные ткани мож-
но гладить при более низкой температуре.
Наполнение котла во время использования
Прежде, чем отвинтить колпачок (B), выключить котел нажатием кнопки 
(L).
Нажать кнопку включения пара (D) на утюге и выпустить весь пар. При этом 
утюг не должен находиться на подставке.
Затем нажатием кнопки (M) выключить утюг.
Отсоединить провод питания из розетки тока (Рис. 2). Дать прибору охладить-
ся в течение нескольких минут. Очень осторожно повернуть крышку парового 
котла против часовой стрелки (B) и, перед тем как отвернуть ее полностью, 
дождаться пока выйдут остатки пара (Рис. 8).
Заполнить котел с помощью мерного стаканчика (J), поставляемого с 
прибором (Рис. 3).
Прикрутить до конца вращая по часовой стрелке колпачок (B), убедиться, что 
он хорошо вкручен.

Внимание!
Никогда не отвинчивать колпачок котла, если прибор подключен к элек-
тросети, и при наличии давления внутри парового котла.
Никогда не отвинчивать колпачок котла в процессе глажки.

Если утюг не используется в течение долгого времени (несколько недель), 
перед глажкой рекомендуется подержать его в горизонтальном положении и 
нажимать кнопку подачи пара (D) в течение примерно 30 секунд для очистки 
внутренних каналов прохождения пара.
Не проводить данную процедуру над подставкой для утюга (I).
Для кратковременной глажки необязательно наполнять паровой котел полно-
стью. Меньшее количество воды в котле сократит время ожидания, и, следова-
тельно, потребление электроэнергии.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГЛАЖКА
Можно гладить изделия в вертикальном положении при помощи струи непре-
рывного пара. Эта специальная процедура необходима при помятых шторах, 
тканях и т.д.
Установить температуру глажки при помощи регулирующей рукоятки (F) по-
сле знака (•••). Установить штору или ткань в необходимую выбранную вами 
вертикальную позицию глажки и нажать на кнопку пара.

Внимание!
Не гладить ткань, которую держат другие люди.

СУХАЯ ГЛАЖКА
Для глажения сухим утюгом, т.е. без пара, после включения аппарата в розетку 
достаточно нажать на выключатель утюга (M). Установить регулятор пара на 
минимальное значение, а термостат (F) – на желаемое значение температуры. 
Не нажимать на выключатель пара.

СОВЕТЫ
Подготовить изделия к глажке, разделив их по типам ткани: шерсть с шерстью, 
хлопок с хлопком и т.д.
Поскольку нагрев подошвы утюга происходит намного быстрее охлаждения, 
рекомендуется начинать глажку с тканей, которые требуют более низкой тем-
пературы, чтобы затем постепенно перейти к другим тканям, требующим более 
высокой температуры.
Если ткань состоит из нескольких типов волокон, установить температуру 
для волокна, требующего самой низкой температуры. Например, если ткань 
состоит из 70% синтетических волокон и 30% хлопка, необходимо установить 
температуру на позицию (•) (см.таблицу) без использования пара, то есть на 
позицию для глажки синтетических тканей.
Если вам незнаком состав ткани, подлежащей глажке, необходимо сначала 
прогладить невидимую часть ткани. Попробовать прогладить в этом месте и 
определить более подходящую температуру (необходимо всегда начинать с 
относительно низкой температуры, постепенно увеличивая ее до необходи-
мой).
Чистошерстяные ткани (100%) можно гладить утюгом, отрегулированным на 
одну из позиций выпуска пара. Чтобы избежать появления блеска на чисто-
шерстяных, шелковых и синтетических тканях, необходимо гладить их с обрат-
ной стороны. По этой же причине некоторые другие ткани, в частности, бархат, 
необходимо гладить только в одном направлении (через ткань) легким нажати-
ем утюга. При глажке утюг должен постоянно двигаться по ткани.

Этикетка с 
рекомендациями 
для глажки на 
ткани

Тип ткани Термостат

Синтетические ткани:
Ацетат
Акрил
Вискоза
Полиамид (нейлон)
Вискоза (искусственный 
шелк)
Шелк

•

Шерсть ••
Хлопок
Лен •••
Символ на этикетке означает “Не гладить”

ПОСЛЕ ГЛАЖКИ
Выключить котёл, нажимая на переключатель (L). Пока вилка вставлена в ро-
зетку, аппарат остается под напряжением, и нажав на кнопку пара (D), можно 
устранить оставшиеся давление в котле. Выключить аппарат, нажимая на 
переключатель (M). Отсоединить питательный провод от разетки питания. 
Подождать несколько минут, чтобы прибор охладился. После этого, с большой 
осторожностью, начать отвинчивать колпачок котла (B), подождать прекраще-
ние свиста выходящего пара, затем полностью отвинтить колпачок (Рис. 8). 
Оставить прибор для охлаждения на специальной решетке, следя за тем, 
чтобы питающие и соединительные провода не дотрагивались до горячих по-
верхностей прибора. Затем полностью отвинтить котел таким образом, чтобы 
застой горячей воды не вызывал образование накипи.
Установить прибор на устойчивую поверхность и хранить его вне досягаемости 
детей.

ОЧИСТКА АППАРАТА
Перед очисткой прибора отключить его от электросети (Рис. 2) и поставить утюг 
на специальную подставку для его охлаждения (I).

Внимание!
Не применять абразивный материал для очистки подошвы. Следить за 
тем, чтобы подошва оставалась гладкой: избегать контакта с металли-
ческими предметами.

Внимание!
Никогда не погружать прибор в воду или другие жидкости.

Внимание!
Перед применением проконтролировать состояние провода питания и 
при обнаружении повреждении отнести утюг в ближайший центр сер-
висного обслуживания для замены его профессиональным персоналом.

Для внутренней очистки парового котла действовать в следующем порядке:
- отключить питающий провод от электросети;
- наполнить котёл обычной водой из под крана и закрутить колпачок (B);
- взболтать котёл, таким образом, что бы отстали возможные известковые от-
ложения, сформировавшиеся внутри его;

- открутить колпачок и вылить содержимое из котла;
- повторить действие до тех пор, пока вода не будет выходить чистой и про-
зрачной; хранить прибор c абсолютно чистым котлом.

Для очистки прибора пользоваться только влажной тканью.
Внимание!
Проводить очистку котла по меньшей мере каждые два месяца для 
устранения возможных отложений накипи, которые могут подвергать 
риску нормальное функционирование прибора.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ НАКИПИ.

RU
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تنبيهات هامة

اقرأ بحرص التعليامت قبل االستعامل.
هذا الجهاز مصمم فقط لالستعامل املنزيل، وبالتايل يجب عدم استعامله ألغراض تجارية   •

أو صناعية.
ال تتحمل الرشكة املصنعة أي مسئولية عن األرضار الناتجة عن استعامل الجهاز بشكل   •

خاطئ أو ألغراض مختلفة عن األغراض املبينة يف هذا الكتيب.
ينصح االحتفاظ مبواد التغليف األصلية، ألن الصيانة املجانية ال تتضمن العطب الناتج عن   •

تغليف املنتج مبواد غري الئقة أثناء نقله إىل مركز الصيانة املرّخص.
هذا الجهاز مطابق لتعليامت مجموعات الدول األوروبية رقم CE/2006/95 وللتوجيهات   •

.EMC 2004/108/CE رقم

 خطر عىل األطفال

ميكن استعامل هذا الجهاز من قبل األطفال   •
من  أو  سنوات   8 عن  أعامرهم  تزيد  الذين 
قبل األشخاص اللذين ال ميلكون كامل قواهم 
ليس  أو  العقلية  أو  الحّسية  أو  الفيزيائية 
لديهم خربة أو معرفة بالجهاز، رشط أن يتم 
شخص  قبل  من  عليهم  واإلرشاف  متابعتهم 
مسؤول أو إذا استلموا واستوعبوا التعليامت 

واألخطار القامئة أثناء استعامل الجهاز.
يجب عدم السامح لألطفال باللعب بالجهاز.  •

عمليات التنظيف والصيانة، يجب أن ال يقوم   •
ومراقبتهم  عليهم  اإلرشاف  دون  األطفال  بها 

من قبل شخص بالغ.
ال ترتك مواد التغليف يف متناول األطفال، ألنها تشكل مصدر خطر عليهم.  •

عند التخلص من هذا الجهاز بشكل نهايئ، يجب العمل عىل منع استعامله من خالل قص   •
كبل التغذية الكهربائية. زيادة عىل ذلك، يجب اتخاذ التدابري الالزمة، بحيث ال تشكل 

بعض أجزاء من الجهاز خطر عىل األطفال يف حالة اللعب به.

 خطر بسبب الكهرباء

يف  الكهربائية  التغذية  وكبل  املكواة  ترتك  ال   •
 8 عن  أعامرهم  تقل  الذين  األطفال  متناول 
باملأخذ  موصولة  املكواة  كانت  إذا  سنوات، 

الكهربايئ أو أثناء فرتة تربيدها.
قبل وصل الجهاز بالشبكة الكهربائية، تحقق من أن الفلطيّة املبينة عىل بطاقة املعلومات   •

مطابقة لفلطيّة الشبكة الكهربائية.
أوصل الجهاز دامئا مبأخذ كهربايئ مؤرّض.  •

ال تغطس الجهاز يف املاء أو يف سوائل أخرى.  •
ال تبدأ عملية اليك إذا كانت يداك مبلولتان أو إذا كنت حايف القدمني.  •

كبل  قابس  اسحب  ثم  الجهاز،  دامئا  أطفأ   •
التغذية الكهربائية من املأخذ الكهربايئ، قبل 

القيام مبلء الغالّية باملاء.

 أخطار تعود ألسباب أخرى
امأل الغالّية باملاء قبل البدء باستعامل الجهاز. يجب أن تتم عمليات ملئ الخزان باملاء   •

بعد سحب القابس من املأخذ الكهربايئ.
عند ملئ الغالّية، استعمل دامئا القمع (J) املورد مع الجهاز.  •

أشعل الجهاز فقط عندما يكون يف وضعية العمل.  •
تُصدر املكواة قليل من الدخان عند استعامل الجهاز ألول مرة; ويف هذه الحالة يجب   •

عدم القلق ألن هذه الظاهرة طبيعية وناتجة بحد ذاتها إىل الشحم املتواجد عىل بعض 
أجزاء املكواة، وبالتايل فهي تزول بعد بضع دقائق.

أثناء االستعامل، ضع الجهاز عىل سطح أفقي ثابت ومضاء بشكل جيد.  •
ال ترتك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.  •

يجب وضع الجهاز عىل سطح مستقر أثناء االستعامل والراحة.  •
عند وضع املكواة عىل السناد الخاص بها، يجب التحقق من أن السناد نفسه مستند عىل   •

سطح ثابت.
إذا ابتعدت عن الجهاز ولو لفرتة قصرية من الوقت، يجب وضعه عىل شبك االستناد   •

الخاص به (I) وإطفائه وفصل كبل التغذية الكهربائية عن املأخذ الكهربايئ.
ميكن خروج ماء من ثقوب البخار يف حالة الضغط عىل زّر البخار قبل أن تصل الغالّية إىل   •

درجة الحرارة املناسبة أو قبل أن تسخن املكواة.

يجب عدم استعامل الجهاز يف حالة سقوطه   •
عىل األرض وظهور عالمات تلف عليه أو تّرسب 

املاء منه. ال تستعمل الجهاز إذا كان الكبل أو 
القابس الكهربايئ متلفان أو إذا كان الجهاز 

نفسه متلف. جميع عمليات اإلصالح، مبا فيها 
استبدال كبل التغذية الكهربائية، يجب أن 

تتم فقط من قبل مركز الخدمات التابع لرشكة 
Ariete أو من قبل خرباء مخولني من قبل رشكة 

Ariete، لتاليش وقوع أي خطر.
ال ترتك الجهاز معرض للعوامل الجوية (املطر والشمس وغريها…).  •

 تنبيهات تتعلق باالحرتاق
ال تحاول مطلقا يكّ املالبس وأنت مرتديها.  •

استعمل ماء الحنفية لتزويد الغالّية باملاء أثناء استعامل املكواة. أسكب املاء ببطء داخل   •
الغالّية. وبهذا الشكل تحول من الرشق املفاجئ للامء الحار أو البخار من الغالّية. أبعد 

وجهك عن الثقب.
ال تلمس األجزاء املعدنية من الجهاز وهو مشعل أو بعد فرتة قصرية من إطفائه، خوفا   •

من االحرتاق.
ال توّجه البخار املتدفق باتجاه أجزاء من الجسم أو باتجاه حيوانات أليفة.  •

ال تبعد ألي سبب من األسباب سدادة الغالّية   •
(B) أثناء االستعامل.

فّك  قبل  التالية،  التعليامت  اتبع  تنبيه!   •
:(B) السدادة

1) أطفأ دامئا الغالّية (A) من خالل الضغط   
;(L) عىل الزّر

كامل  واترك   (D) البخار  زّر  عىل  اضغط   (2  
البخار املتبقي يخرج.;

3) أطفأ املكواة بواسطة الزّر (M)، ثم أفصل   
كبل التغذية الكهربائية عن املأخذ الكهربايئ;

إىل حني  وانتظر  ببطء   (B) السدادة  فّك   (4  
انتهاء هسيس البخار قبل فّكها بشكل كامل.

 تنبيهات – أرضار مادية
ينصح االحتفاظ مبواد التغليف األصلية، ألن الصيانة املجانية ال تتضمن العطب الناتج عن   •

تغليف املنتج مبواد غري الئقة أثناء نقله إىل مركز الصيانة املرّخص.
قبل استعامل الجهاز ألول مرة، أبعد بطاقات املعلومات امللصقة عليه أو مواد الحامية   •

املتواجدة عىل صفيحة املكواة.
ِفّك الكبل دامئا قبل استعامل الجهاز.  •

استعامل الوصالت الكهربائية الغري مّرصح بها من قبل الرشكة الصانعة، ميكن أن يسبب   •
يف وقوع أرضار وحوادث.

ال تستعمل مياه غازية (مضاف إليها ثاين أكسيد الكربونن).  •
ال تضع املكواة وهي ساخنة عىل كبل التوصيل أو عىل كبل التغذية الكهربائية، كام يجب   •

مراعاة عدم مالمستهام للصفيحة الحارة.
ال تفصل القابس عن املأخذ الكهربايئ من خالل شّد الكبل.  •

بعد فصل قابس كبل التغذية الكهربائية عن املأخذ الكهربايئ وبُرود جميع األجزاء، ميكن   •
تنظيف الجهاز فقط بواسطة ممسحة غري خشنة ومرطبة قليال باملاء. ال تستعمل مطلقا 

مذيبات ميكن أن تؤدي إىل تلف األجزاء املصنوعة من البالستيك.
نظّف الغالية مرة كل شهرين تقريبا، ليك يتم بهذا الشكل إزالة الرتّسبات الكلسية التي   •

ممكن أن تؤثر عىل عمل الجهاز بشكل منتظم.
ال تضع يف الخزّان خّل أو عنارص أخرى للتعطري.; ألنه عىل العكس من ذلك تفقد شهادة   •

الضامن مفعوله.
ال تلّف الكبل الكهربايئ حول صفيحة املكواة وهي ساخنة.  •

ال تضع صفيحة املكواة فوق سطوح معدنية.  •
قبل حفظ الجهاز يف املكان املحدد له، يجب إطفائه من خالل الضغط عىل املفتاحني   •

الكهربائيني (L) و (M)، ثم سحب القابس من املأخذ الكهربايئ واالنتظار إىل 
حني أن يربد وتفريغه بشكل كامل من املاء املتبقي بداخله.

ال تتحمل الرشكة املصنعة أي مسئولية عن األرضار الناتجة عن استعامل   •
الجهاز بشكل خاطئ أو ألغراض مختلفة عن األغراض املبينة يف هذا الكتيب.
للتخلص من املنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما تنص عليه التعليامت   •

األوروبية رقم CE/2009/96، يرجى قراءة الورقة الخاصة لهذا الغرض واملرفقة مع املنتج.

احتفظ دامئا بهذه التعليامت
مالحظة: عند استخدام املكواة ألول مرة، يفضل تجربتها عىل قطعة قدمية من القامش للتأكد 

من نظافة الصفيحة ”لوح التسخني و خزان املاء كليا.

مواصفات الجهاز
غالّية  -  A

سدادة الغالّية  -  B
إشارة ضوئية ملراقبة درجة حرارة املكواة  -  C

زّر البخار  -  D
زالّقة تثبيت البخار املستمر  -  E

مقبض الضبط الحراري  -  F
كبل توصيل املكواة بالغالّية  -  G

صفيحة  -  H
شبك استناد املكواة  -  I

محقان  -  J
قبضة تعديل البخار  -  K

مفتاح كهربايئ إلشعال الغالّية  -  L
مفتاح كهربايئ إلشعال املكواة  - M

إشارة تدل أن البخار جاهز  -  N

تعليامت االستعامل

ملئ الغالّية قبل االستعامل
تنبيه!

ال تفك مطلقا سدادة الغالّية قبل أن تتأكد من الجهاز مفصول عن الشبكة الكهربائية 
(شكل 2) وال يوجد ضغط بداخله.

لّف سدادة الغالّية (B) بعكس اتجاه عقارب الساعة. أسكب ماء طبيعي يف الغالّية وإىل غاية 
.(B) أعد تركيب السدادة .(J) ملئها بشكل تام (شكل 3). استخدم املِقياس

تعمل املاكينة بواسطة ماء الحنفية العادية.
إذا كان املاء يحتوي عىل نسبة عالة من الرتسبات الكلسية (مع قسوة تزيد عن 20 درجة 

فرنسية)، استعمل مزيج مكون من %50 من ماء الحنفية و%50 من املاء املنزوع منه املعادن.

ال تستعمل مطلقا ماء صايف منزوع منه املعادن.

إشعال الجهاز
أوصل الجهاز بالشبكة الكهربائية، مع التحقق من أن الفلطيّة املبينة عىل بطاقة املعلومات، 

مطابقة لفلطيّة الشبكة الكهربائية.
عند استعامل املكواة ألول مرة، ميكن أن يصدر منها قليل من الدخان، ويف هذا الحالة يجب 

عدم القلق، ألن هذه الظاهرة طبيعية ونزول بعد فرتة قصرية جدا من الوقت.
ضع املكواة عىل شبك االستناد الخاص به. اضغط عىل مفتاح إشعال الغالّية (L)، ثم أضبط 

مقبض تعديل البخار (K) عىل القيمة املطلوبة. انتظر إىل حني أن يشعل الضوء (N) ليك تقوم 
باستعامل البخار. بعد ذلك، اضغط عىل املفتاح الكهربايئ (M) من أجل إشعال. املكواة. ومن 

.(F) بعدها، اختار درجة الحرارة املطلوبة بواسطة قبضة الثريموستات
قبل توجيه البخار باتجاه قطعة القامش املطلوب كيّها، وّزع رضبتان أو ثالثة رضبات من البخار 

باتجاه األرض ليك تحصل عىل تدفق متوازن للبخار (شكل 5).

تنبيه!
.(I) ال تخرج البخار مطلقا عندما تكون املكواة ملقاة عىل الشبكة الخاصة

تعديل البخار
هذا الجهاز مزود بأداة تعديل (K) تسمح بتعديل كمية البخار من الحد األدىن إىل الحد 

األقىص، وذلك حسب احتياجات عملية اليك.

دفعة من البخار
ضع قبضة تعديل تدفق البخار (K) عىل قيمة الحد األقىص. اضبط درجة حرارة اليك بواسطة 

قبضة التعديل (F) عىل مستوى يتجاوز الرمز (•••). انتظر إىل حني أن تطفأ اإلشارة الضوئية 
(C) للمكواة. انتظر إىل غاية إشعال إشارة البخار الجاهز (N). عندما تقوم بالضغط عىل زّر 

البخار (D) ملدة ترتاوح من 3 إىل 5 ثواين، تخرج دفعة قوية من البخار حال إعتاق الزّر نفسه. 
إذا تم تشغيل زّر البخار (D) بشكل متواصل ملدة تزيد عن 30 ثانية، ميكن أن تخرج قطرات 

ماء من ثقوب البخار املتواجدة عىل صفيحة املكواة. لذلك، ال تضغط زّر البخار (D) بشكل 
زائد.

بخار مستمر
ضع قبضة تعديل تدفق البخار (K) عىل قيمة الحد األقىص. اضبط درجة حرارة اليك بواسطة 

قبضة التعديل (F) عىل مستوى يتجاوز الرمز (•••). انتظر إىل حني أن تطفأ اإلشارة الضوئية 
 (D) أضغط عىل زّر البخار .(N) للمكواة. انتظر إىل غاية إشعال إشارة البخار الجاهز (C)

وانقل الزالّقة (E) نحو املقبض (شكل 6). تقوم الزالّقة (E) بتثبيت الزّر، مام يؤدي بحد ذاته إىل 
 (E) وتوقيف تدفق البخار، أدفع الزالّقة ،(D) خروج البخار بشكل مستمر وثابت. إلعتاق الزّر

باتجاه األمام (شكل 7).

اختيار درجة الحرارة
قبل كل يشء، تأكد فيام إذا كانت قطعة املالبس تحمل بطاقة معلومات تتضمن إرشادات حول 
طريقة اليك، ثم قارن الرمز الذي تجده عىل بطاقة املعلومات مع التعليامت املبينة يف الجدول 
الالحق. إذا كانت قطعة املالبس ال تحمل بطاقة معلومات، ولكنك تعرف نوع القامش، يجب 

يف هذه الحالة اتباع التعليامت املبينة يف الجدول.
يجب األخذ بعني االعتبار أن الجدول يتعلق باألنسجة الغري املعالجة بالنشا أو ما شابهه، 

وبالتايل إذا كان النسيج معالج بالنشا أو ما شابهه يجب كيه بدرجة حرارة منخفضة.

تعبئة الغالّية أثناء االستعامل
.(L) أطفأ الغالّية من خالل الضغط عىل الزّر ،(B) قبل فّك السدادة

اضغط عىل الزّر (D) املتواجد عىل املكواة واترك البخار يخرج بشكل كامل. يجب عدم ترك 
املكواة عىل شبك االستناد الخاص بها عند القيام بهذه العملية.

.(M) أطفأ من بعدها املكواة من خالل الضغط عىل الزّر
أفصل كبل التغذية الكهربائية عن املأخذ الكهربايئ (شكل 2). اترك الجهاز يربد لبضع دقائق. 

فّك سدادة الغالّية (B) بعناية وحذر تام، ثم انتظر إىل حني انتهاء هسيس البخار املتبقي قبل 
فكها بشكل كامل (شكل 8).

عند ملئ الغالّية، استعمل دامئا القمع (J) املورد مع الجهاز (شكل 3).

أعد تركيب السدادة (B) من خالل لّفها باتجاه عقارب الساعة، مع مراعاة لّفها حتى النهاية.

تنبيه!
ال تفك سدادة الغالّية مطلقا عندما يكون الجهاز موصول بالشبكة الكهربائية، وعندما 

يوجد ضغط داخل الغالّية نفسها.

ال تفك سدادة الغالّية مطلقا وأنت تكوي.

إذا بقيت املكواة بدون استعامل ملدة طويلة من الوقت (عدة أسابيع)، ينصح قبل القيام 
بعملية اليك وضع املكواة يف وضعية أفقية وإخراج البخار ملدة 30 ثانية (D) من خالل الضغط 

عىل الزّر الخاص لهذا الغرض، بهدف تنظيف مجاري البخار الداخلية من األوساخ.
.(I) ال تقم بالعملية السابقة واملكواة ملقاة عىل شبك االستناد الخاصة بها

ال داعي مللئ الغالّية بشكل كامل، إذا أردت اليك لفرتة قصرية من الوقت. وبالفعل، إذا كانت 
كمية املاء قليلة، تقل يف هذه الحالة مدة االنتظار، وبالتايل يقل استهالك الطاقة الكهربائية.

اليك بشكل عمودي
ميكنكم استعامل البخار املتدفق باستمرار ليك األقمشة بشكل عمودي. تسمح هذه الطريقة 

الخاصة من اليك بالتخلص من الثنيات والتجاعيد املتواجدة عىل الستائر وغريها
اضبط درجة حرارة اليك بواسطة قبضة التعديل (F) عىل مستوى يتجاوز الرمز (•••). ضع 
الستارة أو قطعة القامش، بطريقة يتسمح من كيّها بشكل عمودي، ثم اضغط عىل زّر البخار.

تنبيه!
ال تكوي أقمشة يقوم بحملها أشخاص آخرين.

اليك بالطريقة الجاّفة
ليك تتمكن من اليك بالطريقة الجافّة أو باألحرى بدون بخار، يكفي بعد وصل الجهاز بالشبكة 

الكهربائية إشعال املكواة من خالل الضغط عىل املفتاح الكهربايئ (M). ضع قبضة تعديل 
البخار عىل الحد األدىن، ثم اضبط قبضة الثريموستات (F) عىل درجة الحرارة املطلوبة. ال 

تضغط عىل زّر البخار.

اقرتاحات
افرز املالبس املطلوب كيّها بناء عىل نوع القامش: الصوف مع الصوف والقطن مع القطن 

وغريها
مبا أن تسخني صفيحة املكواة يحتاج إىل وقت أقل من تربيدها، ينصح بدء اليك بقطع املالبس 

التي ال تحتاج إىل درجات حرارة عالية، ومن بعدها االنتقال إىل قطع املالبس التي تحتاج 
تدريجيا إىل درجات حرارة أعىل.

إذا كانت قطعة املالبس مصنوع من مزيج من األلياف، يجب يف هذه الحالة تعديل درجة 
حرارة الصفيحة حسب األلياف التي تتطلب حرارة أقل. عىل سبيل املثال، إذا كان القامش 
مكون من %70 من األلياف االصطناعية و 30 % من القطن، يجب يف هذه الحالة تعديل 

درجة الحرارة عىل الوضعية (•) (راجع الجدول) بدون بخار، أي الوضعية الخاصة باألقمشة 
االصطناعية.

إذا كنت ال تعرف تركيبة قامش القطعة املطلوب كيّها، ابحث عن نقطة غري مرئية من القطعة. 
ثم اعمل تجربة من خالل يك هذه النقطة وحدد درجة الحرارة املناسبة ليك القطعة (ابدأ دامئا 

بدرجة حرارة منخفضة، ثم زدها تدريجيا إىل أن تصل إىل درجة الحرارة املناسبة).
ميكن يكّ القطع املصنوعة من الصوف (%100) أيضا بواسطة البخار. ينصح بيك املالبس 

املصنوعة من الصوف والحرير واملواد االصطناعية عىل الجهة املعاكسة، خوفا من أن يصبح 
سطح القامش المع. أما بخصوص األنواع األخرى من القامش، وبشكل خاص املخمل، فيجب 
كيّها باتجاه واحد (مع وضع قطع قامش فوقها) والضغط بشكل خفيف خوفا من أن تصبح 

المعة. يجب أن تتحرك املكواة باستمرار عند وضعها فوق القامش املطلوب كيّه.

بطاقة املعلومات 
الخاصة بطريقة اليك 
واملتواجدة عىل قطع 

األقمشة

الثريموستاتنوع القامش

أقمشة اصطناعية:
أسيتات
أكريليك
فسكوز

بولياميد (نايلون)
فسكوز (رايون)

حرير

•

••صوف
قطن
•••كتّان

يدل هذا الرمز املتواجد عىل بطاقة املعلومات عىل عدم يكّ 
قطعة املالبس

بعد عملية اليك
أطفأ الغالّية من خالل الضغط عىل املفتاح الكهربايئ (L). يف الوقت الذي يكون فيه القابس 

مدخل يف املأخذ الكهربايئ، يبقى الجهاز مشحون بالكهرباء، وبالتايل ميكن التخلص من الضغط 
املتبقي يف الغالّية من خالل الضغط عىل الزر (D). أطفأ املكواة من خالل الضغط عىل املفتاح 

الكهربايئ (M). أفصل الكبل الكهربايئ عن املأخذ الكهربايئ. انتظر بعض الدقائق ليك يربد 
الجهاز. فّك سدادة الغالّية (B) بعناية وحذر تام، ثم انتظر إىل حني انتهاء هسيس البخار 

املتبقي قبل فكها بشكل كامل (شكل 8). اترك املكواة عىل شبك االستناد ليك تربد، مع مراعاة 
عدم مالمسة كبل التغذية الكهربائية وكبل التوصيل الكهربايئ لألجزاء الحارة من الجهاز. بعد 

ذلك، فّرغ الغالّية كلياً من املاء، ليك متنع من أن يؤدي املاء املتبقي بداخلها من تشكيل ترسبات 
كلسية.

ضع الجهاز عىل سطح ثابت وبعيد عن متناول األطفال.

تنظيف املاكينة
قبل القيام بعملية التنظيف، أفصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية (شكل 2)، ثم اتركه عىل شبك 

االستناد (I) الخاص به إىل حني أن يربد.

تنبيه!
ال تستعمل مواد حاكّة لتنظيف صفيحة املكواة. حافظ عىل مالسة الصفيحة: يجب 

العمل عىل عدم مالمستها ألشياء معدنية.

تنبيه!
ال تغطس الجهاز يف املاء أو يف السوائل األخرى.

تنبيه!
تحقق من حالة كبل التغذية الكهربائية للمكواة بشكل منتظم قبل استعاملها، ويف 

حالة تلفه، يجب أخذ املكواة إىل أقرب مركز صيانة مرّخص ليك يقوم الفني املختص 
باستبدال الكبل الكهربايئ.

لتنظيف الغالّية من الداخل، اتبع التعليامت التالية:
أفصل القابس عن املأخذ الكهربايئ;  -

;(B) امأل الغالّية باملاء العادي ، ثم ركّب السدادة  -
خض الغالّية إلزالة الرتّسبات الكلسية التي ممكن أن تتواجد بداخلها;  -

فّك السدادة، ثم فّرغ الغالّية;  -
أعد من جديد العملية، وإىل غاية أن يخرج ماء صايف ونظيف. بعد ذلك، ضع الجهاز مع   -

الغالّية يف املكان املحدد مع مراعاة أن تكون الغالّية خالية كليا من املاء.
لتنظيف الجهاز، استعمل فقط ممسحة مرطبة باملاء.

تنبيه!
نظّف الغالّية عىل األقل مرة كل شهرين، ليك تتخلص بهذا الشكل من الرتسبات 

الكلسية التي ممكن أن تؤثر عىل عمل الجهاز.

ال تغطي شهادة الضامن األرضار الناتجة عن االنسداد الناتج عن الرتسبات الكلسية.

SA

Русский

العربية


