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Основні функції та конструкція:
Виріб має багато функцій, таких, як регулювання температури, обприскування, сухе прасування, пара, 
активна пара, самоочищення тощо. Він вирізняється, серед іншого, вишуканою формою, високим 
тепловим ККД, простотою у використанні, ефективністю роботи, легкістю і швидкістю прасування.

A: Кнопка контролю пари G: Ємність для води
B: Кнопка парового удару H: Підошва з керамічним покриттям
C: Кнопка пульверизатора I: Отвір пульверизатора
D: Світлодіодний індикатор  J: Кришка ємності для води
E: Шнур із шарніром на 360°  K: Кнопка самоочищення
F: Кнопка регулювання температури



Ознайомтеся з інструкціями перед використанням праски 
 Лише для побутового використання 

1. Використовуйте праску лише з визначеною метою — прасування тканини на дошці.
2. Для запобігання опікам чи травмам прасуйте і обробляйте парою тканини, попередньо знявши одяг.
3. Перед увімкненням чи вимкненням праски з електричної розетки слід завжди переводити її в

положення ВИМК. Ніколи не вимикайте виріб з електричної розетки, тягнучи за шнур. Для
вимкнення візьміться за штекер та витягніть його.

4. Не підносьте шнур до гарячої поверхні. До поміщення виробу на зберігання він повинен повністю
охолонути.

5. Завжди вимикайте праску з електричної розетки перед заповненням водою чи зливом води, а також
перед поміщенням на зберігання.

6. Для запобігання ризику ураження електричним струмом не користуйтеся праскою з пошкодженим
шнуром чи після падіння або пошкодження виробу. Ремонт повинен виконувати авторизований
сервісний центр.

7. Під час використання виробу дітьми або біля дітей потрібен постійний нагляд. Не залишайте
праску без нагляду після підключення чи на прасувальній дошці.

8. Контакт з гарячими металевими деталями, гарячою водою чи парою може призвести до опіків. З
праски може витікати гаряча вода. Будьте обережні, заливаючи воду у виріб чи перевертаючи його.

9. Для запобігання опікам чи травмам під час прасування не направляйте пару в сторону частин тіла.
10. Праскою необхідно користуватися і зберігати на стійкій поверхні. Перед тим, як поставити виріб

на стійку, перевірте, чи міцно закріплена поверхня, на якій розміщена стійка.

Заливання води: 
Праска повинна бути вимкнена, а шнур живлення витягнутий з електричної розетки. 
1. Перед заповненням виробу водою поверніть кнопку пари Variable (Змінна) в положення «0».
2. Відкрийте ємність для води і заповніть її до позначки MAX.
3. Перевірити рівень води можна в прозорому віконці ємності, поставивши праску вертикально. Якщо

рівень води впаде, залийте воду в ємність, виконавши кроки від 1 до 3 вище.
4. Після використання вилийте залишок води.

Примітка: 
Для цієї праски можна використовувати просту водопровідну воду. Не заливайте в праску воду з 
присадками чи домішками (наприклад, пом'якшувачем для білизни) або туалетну воду. Це може 
призвести до появи плям на тканині чи пошкодження виробу. Не заливайте воду вище позначки MAX. 

Користування сухою праскою: 
1. Поставте праску вертикально.
2. Підключіть прилад в електричну розетку.

11. Цей пристрій дозволено використовувати дітям від 8 років та особам з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями, недостатнім досвідом та/або знаннями лише в тому 
випадку, якщо за ними здійснюється нагляд, якщо вони були проінструктовані щодо безпечного 
використання пристрою та зрозуміли існуючі небезпеки. Не дозволяйте дітям гратися з 
пристроєм. Дітям без нагляду дорослих заборонено очищувати пристрій та проводити роботи з 
технічного обслуговування, за які відповідає користувач.



3. Виставте кнопку контролю пари на мінімальне положення (MIN).
4. Нагрійте праску, поки не погасне світловий індикатор.
Можна розпочинати сухе прасування. 

Користування пульверизатором: 
Перед використання пульверизатора ознайомтеся з етикетками на тканині, оскільки на деяких видах 
текстилю волога може залишати плями. 
Функція пульверизатора особливо ефективна для усування глибоких складок і додаткового зволоження. 
Пару можна використовувати під час парового чи сухого прасування. Просто натисніть на кнопку 
пульверизатора, якщо необхідне додаткове зволоження. 

Користування паровою праскою: 
Виконайте інструкції з розділу «Заливання води». 
1). Поставте праску вертикально і поверніть кнопку регулювання температури в положення парового 
прасування. 
2). Вставте штемпель в електричну розетку. 
3). Поверніть кнопку регулювання температури в положення парового прасування. Парове прасування 
виконується лише за налаштування максимальної температури (MAX), інакше вода виливатиметься з 
підошви. 
4). Нагрійте праску, поки не погасне світловий індикатор. Індикатор вимкнеться, коли температура 
підвищиться до вказаної. 
5). Поверніть кнопку регулювання температури в потрібне положення залежно від типу тканини. 
Можна розпочинати парове прасування. 

Як використовувати паровий удар: 
Функція парового удару забезпечує додатковий потік пари для розгладження глибоких складок. Її 
можна використовувати при сухому чи паровому прасуванні. 
Натисніть на кнопку парового удару, щоб випустити потік пари. Для активування системи парового 
удару може знадобитися натиснути на кнопку декілька разів. Зачекайте кілька секунд, щоб пара 
проникла в тканину, а потім ще раз натисніть на кнопку парового удару. 

Примітка: 
Для оптимальної подачі пари не натискайте на кнопку більше трьох разів підряд після згасання 
світлового індикатора. 

Функція захисту від накипу: 
Захист від накипу — це вбудована система, розміщена в ємності для води. Вона усуває домішки з 
рідини й зменшує накопичення вапнякового накипу. 
Для підвищення ефективності цієї системи час від часу виконуйте такі кроки: 
1). Вимкніть праску з електричної розетки й дайте їй охолонути. 



2). Візьміть стакан для води, що входить до комплекту виробу. Наповніть його водою на 3/4. Додайте 
у воду 1 чайну ложку солі й залийте суміш у ємність для води. 
3) Залиште розчин у ємності для води на 15 хвилин, час від часу трясучи виріб. Злийте розчин.
4). Ще раз заповніть ємність для води сольовим розчином, час від часу трясучи виріб. Знову злийте 

розчин через 15 хвилин. 
5). Заповніть ємність прісною водою, сполосніть і злийте. 

Протикрапельна система: 
Система постійно контролює подачу води до підошви. Після подолання рівня нижче певної 
температури протикрапельна система перекриває подачу води і не дає краплям стікати на тканину. 

Автоматичне вимкнення: 
Праска автоматично вимикається, якщо її не рухати деякий час. Зазвичай, це 30 секунд у 
горизонтальному положенні та 8 хвилин у вертикальному. 
Вимкнення виробу позначає світловий індикатор автоматичного ввімкнення, який починає блимати. 
Для повторного нагрівання праски: 
1). Підніміть виріб чи посуньте його. 
2). Блакитний світловий індикатор автоматичного вимкнення згасне. Увімкнеться блакитний світловий 
індикатор температури. 
3). Після того, як світловий індикатор температури згасне, а потім знову засвітиться, праска буде готова 
до використання. 

Після кожного використання: 
1). Вимкніть та відключіть праску від електричної мережі. 
2). Злийте з праски воду одразу після використання. Не залишайте виріб із залитою водою. 
3). Дочекайтеся, поки праска охолоне. Завжди ставте її на підставку для запобігання появі подряпин, 
корозії та плям на підошві. 
4). Після повного охолодження поставте праску вертикально в захищеному місці. 

Зовнішня поверхня праски: 
Після вимкнення праски з електричної розетки й охолодження просто протріть її вологою ганчіркою 
та, за потреби, м’яким мийним засобом. 
АГРЕСИВНІ МИЙНІ ЗАСОБИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 

Підошва: 
Крохмаль та інші залишки можна легко витерти з підошви за допомогою вологої ганчірки. 
Для запобігання появи подряпин поверхні забороняється очищувати підошву металевими засобами чи 
ставити праску на жорстку поверхню. Якщо прасувати синтетичну тканину за занадто високої 
температури, не лише зіпсується текстиль, а й на підошву можуть прилипнути розплавлені рештки 



синтетичних волокон. Найкращий спосіб видалити рештки синтетичної тканини з підошви — нагріти 
праску на старій бавовняній ганчірці. 

УВАГА: 
Забороняється використовувати очищувачі парової праски, оскільки вони можуть погіршити 
експлуатаційні характеристики виробу. 

Технічне обслуговування: самоочищення: 
ВАЖЛИВО: Праска буде працювати ефективніше, а термін її служби збільшиться, якщо раз на місяць 
чи частіше (залежно від інтенсивності використання) застосовувати процедуру самоочищення. 
1. Заповніть ємність для води на половину.
2. Поставте праску на задній ухил.
3. Виставте максимальне значення (MAX) на регуляторі температури.
4. Підключіть виріб в електричну розетку.
5. Дайте прасці нагрітися, поки не згасне світловий індикатор.
6. Вимкніть виріб з електричної розетки.
7. Розмістіть праску горизонтально над умивальником.
8. Затисніть кнопку Self Clean (Самоочищення). З отворів на підошві почне витікати окріп і виходити

пара.
9. Нахиляйте праску вперед і назад. Продовжуйте, поки в ємності для води зовсім не залишиться води

й пари.
10. Відпустіть кнопку Self Clean (Самоочищення).
11. Підключіть виріб в електричну розетку.
12. Виставте максимальну температуру (MAX), нагрійте праску знову. Рештки води у паровому відсіку

випаруються через отвори в підошві.
Під час сухого випуску пари рекомендується підкласти під праску стару ганчірку. 

Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька 1, м. Київ, 04119. 
Виробник: Ningbo Shuaiwei Electric Appliance Co.,Ltd. No.1188, Zhouzhi Road,zhouxiang Town,cixi City, Ningbo, Zhejiang, 
China (Нінгбо Шуавей Елекрік Єплайнс Ко., Лтд. Китай, Жоуксіанг, місто Сіксі, Нінгбо, Чжезянг, вулиця Джоужі 1188). 
Гарантійний термін: 1 рік. Термін придатності: 2 роки.  
Дата виготовлення: 10.04.2020.


