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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! 

Благодарим Вас за покупку гладильной системы MIE 
Completto Standard. 

Надеемся, что Вы получите удовольствие при работе с 
данной системой. 

Прежде чем приступить к эксплуатации системы, 
внимательно изучите данную инструкцию и храните ее в 

доступном месте для применения в случае необходимости 
в будущем. 

Изучив инструкцию, Вы обезопасите себя и предотвратите 
повреждение системы. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

ВАЖНО 

• Ни в коем случае не погружайте утюг и парогенератор в воду. 

• Перед подключением прибора к электрической сети, убедитесь, 
что напряжение, указанное на приборе, совпадает с 
напряжением в сети. 
Подключение к электросети с напряжением, отличающимся от 
приведенного на типовой табличке прибора, может привести к 
нарушению работы или выходу из строя гладильной системы. 
Электробезопасность гладильной системы гарантирована 
только в том случае, если она подключена к электросети, 
имеющей защитное заземление. 

Производитель не несет ответственность за повреждения, 
причиной которых является отсутствие или обрыв защитного 
провода (например, удар электротоком). Не допускается 
подключение гладильной системы к электросети через 
многоместную розетку или удлинитель, так как они не могут 
обеспечить необходимую безопасность. Развернутый сетевой 
кабель располагайте так, чтобы он не мешал передвижению 
людей в помещении. 

• Не используйте прибор, если какие-либо видимые повреждения 
имеют его вилка, шнур питания, шланги подачи пара, или сам 
прибор, а также, если прибор подвергался падениям или из него 
протекает вода. Поврежденный сетевой кабель должен 
заменяться только специальным кабелем того же типа. В целях 
обеспечения безопасности замена кабеля должна выполняться 
только авторизованным специалистом или сотрудником 
сервисной службы. Повреждение чехла гладильного стола 
означает угрозу Вашей безопасности! Никогда не пользуйтесь 
гладильной системой без чехла гладильного стола. 

•  Никогда не оставляйте прибор без присмотра, если он 
подключен к сети питания. 

• Эксплуатация прибора детьми в возрасте от 8 лет и старше, а 
также людьми с ограниченными физическими и психическими 
возможностям и, допускается только под присмотром или после 
предварительного инструктажа по технике безопасности и 
разъяснения опасности, которую может представлять прибор. 

• Не позволяйте детям играть с прибором. 

• Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание 
гладильной системы без Вашего присмотра. Проконтролируйте, 
чтобы у детей не было доступа к паровому шлангу или сетевому 
кабелю системы во время работы или охлаждения гладильной 
системы. 

• Ни в коем случае не допускайте, чтобы шнур питания и шланги 
прибора касались горячей подошвы утюга. 
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ВНИМАНИЕ! 
• Подключайте прибор только к заземленной розетке сети питания. 

• Регулярно проверяйте шнур питания и шланги прибора на предмет 
наличия повреждений. 

• Перед снятием чехла с гладильной доски, убедитесь, что прибор 
остыл. 
Подошва утюга сильно нагревается и может стать причиной ожогов 
при неаккуратном обращении с прибором. Выходящий пар и 
области утюга, прилегающие к подошве и форсунки отпаривателя 
во время работы прибора очень горячие. Избегайте прямых 
касаний с описанными объектами, имеется опасность получения 
ожогов. Ставьте утюг всегда горизонтально на подставку 
гладильной системы. При этом следите за тем, чтобы функция 
подачи пара у утюга была отключена, а его подошва не выступала 
за края подставки. Не ставьте утюг в не предназначенных для этого 
местах во избежание опасности возгорания. Сама подставка при 
долгом нахождении на ней утюга может сильно нагреваться, не 
прикасайтесь к нагретой подставке. 

• Отключайте прибор от сети питания после завершения работы и 
перед тем, как приступать к его чистке, а также, если вы оставляете 
прибор без присмотра даже на очень короткое время. 

• Не передвигайте прибор в процессе работы. 

• Не используйте прибор для глажки очень влажных тканей. 

• Всегда ставьте прибор на ровную и устойчивую горизонтальную 
поверхность. 

• Ничем не накрывайте прибор сразу после его использования. 

• Всегда убирайте прибор на место его хранения, предварительно 
сложив гладильную доску. 

• Имеется опасность получения ожогов! Никогда не направляйте 
струю пара или паровые форсунки утюга и отпаривателя прямо на 
людей, животных или любые электроприборы. Не направляйте 
струю пара на части тела, покрытые одеждой! Одежда увеличивает 
вероятность ожога. Не допускается очищать гладильную систему с 
помощью пароструйного очистителя высокого давления. 

• Не вешайте белье на сложенную гладильную систему. Существует 
опасность, что система опрокинется по принципу действия рычага. 

• Никогда не устанавливайте гладильную систему рядом с местом, 
где находится бензин, керосин и подобные легко воспламеняемые 
вещества. Существует опасность возгорания и взрыва! 

• Имеется опасность защемления подвижными деталями системы! 
При установке, демонтаже и настройке гладильной системы по 
высоте не просовывайте руки между подвижными деталями. Во 
время регулировки системы следите, чтобы не защемился сетевой 
кабель. 



 Инструкция по эксплуатации  

 

4 

• Для глажения система должна быть только в собранном состоянии. 
Отпаривателем можно пользоваться также при сложенном 
гладильном столе. 

Данный прибор соответствует требованиям технической 
безопасности и предназначен исключительно для бытового 
применения в домашних условиях. 

Использование гладильной системы в других целях 
недопустимо. 

Производитель не несёт ответственность за повреждения, 
причиной которых является ненадлежащее использование или 
неправильная эксплуатация. 

Ненадлежащее использование прибора может привести к 
травмам пользователей и материальному ущербу. 
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ВНИМАНИЕ! 

Гладильная система может использоваться только для 
работы с изделиями, которые пригодны для глажения и имеют 
соответствующие обозначения на этикетках и ярлыках. 
Гладильная система не предназначена для использования вне 
помещений. 

Оптимальная температура для работы прибора — от 10 до 
40 °C. Температура около нуля градусов, сильное тепло и 
влажность влияют на функционирование гладильной системы. 
Не оставляйте гладильную систему в помещении с 
отрицательной температурой воздуха. Замерзание воды в 
резервуаре, парогенераторе и паровом шланге может привести 
к повреждениям прибора. 

ВНИМАНИЕ! 

Чтобы гладильная система прослужила как можно дольше, 
рекомендуем использовать при работе с ней дистиллированную 
воду. 

Неисправности, возникшие в связи с использованием 
обычной водопроводной воды, гарантийным случаем не 
являются. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА 

1. Паровой утюжок 

2. Рукавная платформа 

3. Вешалка для одежды 

4. Опорная штанга 

5. Утюг 

6. Кнопка управления 

7. Парогенератор 

8. Полка для белья 

 

1. Кнопка подачи пара 

2. Соединительный шнур 

3. Терморегулятор 

1. Индикатор температур 

  

Распылитель 
для воды 

 

Мерная 
бутылка 

 

Тефлоновая 
насадка 

 

Отпариватель для 
одежды 

1. Предохранительный клапан 

2. Кнопка включения утюга 

3. Кнопка включения парогенератора 

4. Индикатор отсутствия воды 

5. Гнездо подключения утюга 

6. Индикатор «Готовность пара» 

2. Клапан для слива воды 
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УСТАНОВКА 

 

Расположите гладильную систему, как показано на рисунке. 
Одной рукой поднимите нижний край гладильной доски, 

одновременно надавливая другой рукой на доску вниз. 

 
• Установите полку для белья, как показано на рисунке. 

• Закрепите опорные крючки полки на ножках гладильной системы. 

• Установите полку для белья на ножках гладильной системы. 

 

Вставьте кронштейн рукавной платформы в соответствующее 
отверстие на гладильной доске. Прикрутите рукавную платформу к доске 
крепежной гайкой, как показано на рисунке. 
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Поднимите подставку для утюга вверх, насколько это возможно. 
Достаньте утюг из отсека для хранения. Опустите подставку, 

установив ее параллельно поверхности гладильной доски. Поставьте 
утюг на подставку. 

ВНИМАНИЕ! Никогда не убирайте горячий утюг в отсек для хранения. 
Дождитесь полного остывания утюга. 

 

Если парогенератор еще не установлен на ножки гладильной 
системы, установите его, поместив на две металлические панели на ножках. 

Вставьте вилку вентилятора в соответствующий вход на 
парогенераторе. 
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РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 

• Потяните за ручку под доской и вытащите ее наружу. Крутите ручку, 
пока нужная высота не будет установлена. 

• Крутите ручку по часовой стрелке, чтобы опустить доску и против 
часовой стрелки, чтобы поднять. 

• Чтобы убрать ручку, нужно задвинуть её под доску. Нажмите на неё, 
чтобы зафиксировать ручку под доской. 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

• Вставьте штекер парового шланга утюга в соответствующее гнездо на 
корпусе парогенератора. 

• Открутите предохранительный клапан парогенератора и залейте в 
бойлер не более 700 мл. чистой холодной воды (рекомендуем 
использовать дистиллированную воду). 

• Плотно закрутите предохранительный клапан. 

• Включите парогенератор. 

• Установите регулятор температуры утюга в максимальное положение. 

«Внимание! При первом включении, перед началом использования 
необходимо установить утюг на несколько минут на максимальную 
температуру. На этом этапе возможно появление запаха гари и легкого 
дыма, что считается нормальным явлением. Происходит адаптация 
покрытия утюга к высоким температурам. Направьте первый 
выходящий пар на тканевую салфетку, с паром могут выйти остатки 
химических веществ, использованных при изготовлении утюга и 
конденсат пара». 

• Когда утюг достигнет нужной температуры, индикаторная лампа на нем 
погаснет. Обязательно дождитесь максимального нагрева утюга. 

• Когда загорится зеленая индикаторная лампа готовности пара на 
корпусе парогенератора, можно начинать глажение. 

• Для выпуска пара нажимайте на кнопку подачи пара на ручке утюга. Для 
непрерывной подачи пара продвиньте кнопку вперед и зафиксируйте ее 
нажатием. При глажении без пара кнопка подачи пара не используется. 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

 

С помощью переключателя вентилятора можно выбирать режим 
поддува и режим отвода пара. Переведите переключатель вентилятора в 
положение 1 — вентилятор будет работать в режиме отвода пара, при 
перев оде переключателя в положение 2 — в режиме поддува. При 
установке переключателя в центральную позицию О — вентилятор не 
работает. 

Поддув — дает возможность гладить без давления на изделие, 
создает на гладильной доске воздушную подушку. Используется для 
глажения тонких тканей, бархата, трикотажа, шерсти, изделий с бисером, 
блестками, вышивкой. 

Отвод пара — отводит излишки пара под гладильную поверхность, 
делает процесс глажения комфортным. Высушивает текстильные изделия 
и гладильную поверхность доски во время глажения. Удерживает изделия 
на поверхности гладильной доски. Отвод пара используется при глажении 
изделий из легких, скользящих тканей, мужских сорочек, юбок в складку, 
постельного и столового белья и др. 

ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ 

Когда вода в бойлере заканчивается, загорается лампа индикации 
отсутствия воды. Сразу выключите парогенератор, для выхода остаточного 
пара удерживайте нажатой кнопку подачи пара на утюге в течение 45 
секунд. Подождите 15-20 минут, пока система остынет. Очень осторожно и 
медленно открутите предохранительный клапан. Остатки горячего пара 
могут вырваться наружу и нанести ожог. 

Долейте в бойлер парогенератора необходимое количество воды и 
закрутите предохранительный клапан. 
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ПЕРЕХОД ИЗ РЕЖИМА ГЛАЖЕНИЯ УТЮГОМ В РЕЖИМ 
ОТПАРИВАНИЯ 

Для перевода гладильной системы в режим отпаривания не нужно 
делать перерыв в работе, достаточно отсоединить от парогенератора утюг 
и присоединить на его место паровой шланг для вертикального 
отпаривания. 

Паровой утюжок имеет встроенный нагревательный элемент, 
который подогревает пар на выходе, предотвращая образование 
конденсата. 
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УХОД ЗА ГЛАДИЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

Если гладильная система используется примерно 7 часов в неделю, 
необходимо один раз в месяц очищать парогенератор гладильной системы 
от известкового налета. 

Чтобы удалить известковый налет из парогенератора необходимо: 

1. Отключить гладильную систему и дождаться полного остывания. 

2. Установить на пол емкость для сбора жидкости. 

3. Открутить клапан слива воды парогенератора и слить оставшуюся 
воду. 

4.  Закрутить клапан для слива воды и залить в парогенератор 
специальное средство для чистки от накипи. Оставить средство в 
бойлере примерно на 8 часов. 

5.  Слить средство из парогенератора. Промыть парогенератор 
несколько раз чистой холодной водой. 

6.  Закрутить клапан слива воды парогенератора. 

ВНИМАНИЕ! Не добавляйте в парогенератор никакие химические 
моющие средства, кроме специальных средств для чистки от накипи! 

При обнаружении неполадок в работе гладильной системы не 
пытайтесь самостоятельно ремонтировать ее. Обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр. Ремонт гладильной системы 
неквалифицированным специалистом может нанести вред здоровью и 
вывести из строя гладильную систему. 

ВНИМАНИЕ! Ремонт гладильной системы неквалифицированным 
специалистом может нанести вред здоровью и вывести из строя 
гладильную систему. Адреса сервисных центров смотрите на сайте 
www.mie-eu.com. 

http://www.mie-eu.com/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение/Частота 220-240В/50-60Гц 

Общая мощность 1870 Вт 

Мощность парогенератора 1000 Вт 

Мощность утюга 850 Вт 

Мощность вентилятора 20 Вт 

Давление пара 5 бар 

Паровой удар 6 бар 

Производительность пара 70 г/мин 

Объем бойлера 1 л 

Материал подошвы утюга Сплав алюминия 

Размер подошвы утюга 21,5х11 см 

Вес утюга 1,4 кг 

Система Антикапля Есть 

Тефлоновая насадка Есть 

Температурный режим 80-200° C 

Длина электрического шнура 2,1 м 

Длина парового шланга утюжка 233 см 

Длина парового шланга утюга 235 см 

Автоматическая смотка шнура питания Нет 

Автоматическое отключение Нет 

Время ожидания готовности 7 мин 

Индикатор готовности пара Есть 

Индикатор отсутствия воды в бойлере Есть 

Кнопка включения утюга с контрольным индикатором Есть 

Кнопка включения парогенератора с контрольным 
индикатором 

Есть 

Продолжительность работы с паром, до новой заправки 
бойлера водой 

до 60 мин 

Дозалив Нет 

Отверстие для промывки нагревательного элемента Есть 

Материал бойлера Нержавеющая сталь 

Функция очистки Нет 

Антиминеральный фильтр Нет 

Комплект для вертикального отпаривания Есть 
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Комплект насадок для паровой чистки Нет 

Вертикальное отпаривание Есть 

LCD дисплей Нет 

Управление Механическое 

Размер гладильной доски 110х37см 

Размер гладильной доски в сложенном виде 128х43х20см 

Наличие рукавной платформы Есть 

Размер рукавной платформы 51,5х14 см 

Наличие полки для белья Есть (37х29 см) 

Подогрев гладильной поверхности Нет 

Поддув Есть 

Отвод пара Есть 

Тип вентилятора Реверсивный 

Высота гладильной доски (в рабочем виде) 80-92 см 

Уровней высоты 
Плавная регулировка 
(механическое управ-
ление) 

Колеса Есть 

Размер упаковки 135х52х28см 

Вес НЕТТО 13,1 кг 

Вес БРУТТО 26,2 кг 

Цвет чехла 
В горошек, Красный, 
Синий, Фиолетовый 
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ХРАНЕНИЕ 

Технику рекомендуется хранить в помещении с нормальной 
влажностью и комнатной температурой в недосягаемом для детей месте. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью 
человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо 
утилизировать отдельно от других отходов и/или надлежащим образом 
переработать для повторного использования. Для получения детальной 
информации о месте и способе экологически безопасной утилизации 
потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, 
либо в уполномоченные местные органы. 

Товар сертифицирован. Информация об авторизованных сервисных 
центрах, гарантийный срок и срок службы техники указаны в гарантийной 
карточке. Более подробную и актуальную информацию о товаре Вы можете 
посмотреть на сайте www.mie-eu.com. 

Продукция соответствует требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
020/2011«Электро-магнитная совместимость технических средств». 

http://www.mie-eu.com/
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• Due to the continuous improvement of its products, the manufacturer reserves the 
right to make changes to the exterior design, configuration and technical 
characteristics of product, without further notice of these changes. 

1 

DEAR USERS! 

Thank you for purchasing the ironing system MIE Completto 
Standard. 

We hope that you will enjoy using this system. Before using the 
system, read the instructions carefully and store them in 

accessible place for future use. After reading the instructions, 
you will be able to protect yourself and prevent damage to the 

system. 
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INFORMATION 

CAUTION 

• Never immerse the iron and steam generator in water. 

• Before connecting the appliance to the electrical network, make 
sure that the voltage indicated on the appliance matches the 
electrical network voltage. Connecting to the electrical network 
with voltage, different from the one shown on the type plate may 
cause the ironing system to malfunction or breakdown. The electric 
safety of ironing system is guaranteed only if it is connected to an 
electrical network that has protection earth. 

Manufacturer is not responsible for the damages caused by the 
absence or breakage of protective earth wire (for example, electric 
shock). It is not allowed to connect the ironing system to the electrical 
network via multiple socket-outlet or extension cord, as they can not 
provide the necessary security. Place the unrolled power cable so that 
it does not interfere with movement of people in room. 

• Do not use the appliance if plug, power supply cord, steam 
supply hoses, or the appliance itself are in any visible damage, 
or if the appliance has been dropped or has water leaks. 
Damaged power cable must only be replaced with a special 
cable of the same type. For security reasons, the cable must 
only be replaced by an authorized technician or ¬service 
representative. Damage to the ironing table cover means threat 
to your safety! Never use an ironing system without ironing table 
cover. 

• Never leave the appliance unattended if it is connected to the 
power supply. 

• This appliance can be used by children aged 8 and above and 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge only if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance 
in a safe way and understand the hazards involved. 

• Children shall not play with the appliance. 

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision. Make sure that children do not have access 
to the system's steam supply hose or mains cable while the 
ironing system is running or cooling. 

• Never allow the power supply cord and hoses of appliance to 
touch the hot soleplate. 
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ATTENTION! 

• Connect the appliance only to a grounding-type power outlet. 

• Regularly check the cord and steam supply hoses for damages. 

• Before removing the cover from ironing table, make sure that the 
appliance is cold. The soleplate can reach extremely high 
temperatures and cause burns if the device is handled carelessly. 
The outgoing steam and the areas of iron that are adjacent to 
soleplate and steamer nozzles are very hot during operation of the 
appliance. Avoid direct contact with objects described, there is a 
risk of burns. Always place the iron horizontally on the stand of the 
ironing system. Make sure that the steam supply function of iron is 
disabled, and its soleplate does not protrude beyond the edges of 
the stand. Do not place iron in places that are not intended for this 
purpose to avoid the risk of fire. The stand can get very hot if the 
iron is on it for a long time, do not touch the heated stand. 

• Unplug the appliance from power supply after you have finished 
using it and before cleaning the appliance, or if you leave it 
unattended even for a very short time. 

• Do not move the appliance during operation. 

• Do not use the appliance for ironing very wet fabrics. 

• Always place the appliance on a flat and stable horizontal surface. 

• Do not cover the appliance immediately after using it. 

• Always put the appliance back in its storage place, after folding the 
ironing table. 

• There is burns hazard! Never point the steam jet or steam nozzles 
of iron and steamer directly at people, animals or any electrical 
appliance. Do not point the steam jet at body parts covered with 
clothing! Clothing increases the burn probability. It is not allowed 
to clean the ironing system with a high-pressure steam cleaner. 

• Do not hang laundry on the folded ironing system. There is danger 
that the system will tip over due to lever action. 

• Never install the ironing system near gasoline, kerosene or similar 
flammable substances. There is a risk of fire and explosion! 

• There is risk of pinching by moving parts of system! When 
installing, removing and adjusting the height of the ironing system, 
do not put hands between moving parts. When adjusting the 
system, make sure that the network cable is not pinched. 
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• The ironing system must be assembled when ironing. Steamer 

can also be used when the ironing table is folded. 

This appliance meets the requirements of technical safety 
and is intended for domestic use only. 

Use of the ironing system for other purposes is not 
allowed. 

Manufacturer is not responsible for the damages caused 
by improper use or incorrect operation. 

Improper use of appliance may result in personal injury and 
property damage. 
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ATTENTION! 

Ironing system can only be used for products that are suitable 
for ironing and have appropriate swing tickets and clothing labels. 
Ironing system is not intended in outdoor use. 

The optimal temperature for appliance is from 10 to 40 °C 
Temperature around zero degrees, strong heat and humidity affect 
the functioning of the ironing system. Do not leave the ironing system 
in a room with sub-zero air temperature. Freezing water in tank, steam 
generator, and steam hose may cause damage to the appliance. 

ATTENTION! 

For the ironing system to last as long as possible, we 
recommend using distilled water when working with it. 

Defects arising from the use of normal urban water are not 
covered by the warranty. 
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DEVICE CONFIGURATION 

9. Steam iron 

10. Free-arm platform 

11. Garment hanger 

12. Support shaft 

13. Iron 

14. Control button 

15. Steam generator 

16. Linen shelf 

 

4. Steam supply button 

5. Connection cord 

6. Temperature controller 

3. Temperature indicator 

  

Water 
sprayer 

 

Measuring 
bottle 

 

Teflon 
nozzle 

 

Garment steamer 

7. Water escape valve 

8. Power button of the iron 

9. Power button of the steam generator 

10. Lack of water indicator 

11. Iron connection socket 

12. "Steam ready" indicator 

4. Water drain valve 
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INSTALLATION 

 

Place the ironing system as shown in the figure. 

Lift the lower edge of ironing table with one hand, while pressing 
down the ironing table with other hand. 

 

• Install the linen shelf as shown in the figure. 

• Secure the shelf support hooks to the legs of the ironing system. 

• Install the linen shelf on the legs of the ironing system. 

 

Insert the free-arm platform bracket into the corresponding hole 
on the ironing table. Screw the free-arm platform to the table with 
anchor nut as shown in the figure. 
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Lift the iron stand up as far as possible. 

Remove the iron from the storage compartment. Put down 
the stand by placing it parallel to the surface of the ironing table. 
Put the iron on the stand. 

ATTENTION! Never put a hot iron in storage compartment. 
Wait for the iron to cool completely. 

 

If the steam generator is not yet installed on the legs of the 
ironing system, install it by placing it on the two metal panels on the 
legs. Insert the fan plug into the corresponding input on the steam 
generator. 
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HEIGHT CONTROL 

• Pull the handle under the table and pull it out. Turn the handle, until 
the desired height is set. 

• Turn the handle clockwise to lower the table and counterclockwise 
to raise it. 

• To remove the handle, you need to push it under the table. Click 
on it to lock the handle under table. 
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PRE-STARTING PROCEDURE 

• Insert the iron's steam hose plug into the corresponding socket on 
steam generator vessel. 

• Turn on the water escape valve of steam generator and add no 
more than 700 ml of clean cold water into the boiler (we 
recommend using distilled water). 

• Screw the water escape valve tightly. 

• Switch on the steam generator. 

• Set the iron temperature controller to the maximum position. 

"Attention! When you first turn on the iron, set it to the maximum 
temperature for a few minutes before using. There can be a smell of 
burning and light smoke, which is considered normal for first time use. 
The iron coating is adapting to high temperatures. Direct the first 
escaping vapor onto a cloth, the steam may leave with remains of 
chemicals used in manufacture of the iron and steam condensate". 

• When the iron has reached the desired temperature, the indicator 
lamp on iron will go out. Be sure to wait for the maximum heating 
of iron. 

• When the green indicator light of steam readiness on the steam 
generator vessel lights up, you can start ironing. 

• To release steam, press the steam button on iron handle. For 
continuous steam supply, push the button forward and lock it by 
pressing. When ironing without steam, the steam button is not 
used. 
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BLOWER FAN SWITCH CONTROL 

 

Using the blower fan switch control you can select the blowing 
mode and steam extraction mode. Turn the blower fan switch control 
to position 1 — the fan will operate in steam extraction mode, and 
when the switch is switched to position 2 — in blowing mode. When 
the switch is set to the center position O — the fan does not operate. 

Blowing provides an opportunity to iron without pressure on 
product, creates an air cushion on ironing table. It is used for ironing 
fine fabrics, velvet, knitted fabric, wool, products with glass beads, 
sequins, embroidery. 

Steam extraction removes excess steam under ironing 
surface, making the ironing process comfortable. Dries textile 
products and the surface of ironing table during ironing. Holds 
products on the surface of ironing table. Steam extraction is used for 
ironing products made of light, sliding fabrics, short-sleeved shirts, 
pleated skirts, bedclothes and table clothing, etc. 

LACK OF WATER IN BOILER 

When the boiler is empty, the lamp lights up indicating the lack 
of water. Turn off the steam generator immediately and hold the 
steam button on iron for 45 seconds to release the remaining steam. 
Wait 15-20 minutes for system to cool down. Turn on the water 
escape valve carefully and slowly. The remnants of hot steam can 
escape and cause a burn. 

Add the required amount of water to the boiler of the steam 
generator and screw the water escape valve. 
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SWITCHING FROM IRONING MODE TO STEAM PRESSING 

To switch the ironing system to steaming mode you do not need 
to pause the usage of the system, it is enough to disconnect the iron 
from steam generator and connect the steam hose for vertical 
steaming in its place. 

The steam iron has a embedded heating element that heats the 
steam at the outlet, preventing the formation of condensate. 
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CARE INSTRUCTIONS 

If the ironing system is used for approximately 7 hours per 
week, it is necessary to clean the steam generator of the ironing 
system from lime scale once a month. 

To remove lime scale from the steam generator: 

1. Make sure that the appliance is switched off, unplugged and has 
cooled down completely. 

2. Place the liquid collection container on the floor. 

3. Unscrew the water drain valve on the steam generator and 
empty the boiler. 

4. Screw the water drain valve and add a special descaling agent 
into the steam generator. Leave the special descaling agent in 
the boiler for about 8 hours. 

5. Empty the steam generator from the agent. Wash the steam 
generator several times with clean cold water. 

6. Screw the water drain valve of the steam generator. 

ATTENTION! Never use any chemical cleaning agents to clean 
the steam generator, except special descaling agents! 

If problems with the ironing system were detected, do not 
attempt to repair it yourself. Contact an Authorized Service Center. 
Repair of ironing system by an unskilled specialist can cause damage 
to health and disable the ironing system. 

ATTENTION! Repair of ironing system by an unskilled 
specialist can cause damage to health and disable the ironing system. 
See the addresses of customer services on the website www.mie-
eu.com. 

http://www.mie-eu.com/
http://www.mie-eu.com/
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Voltage/Frequency 220-240V/50-60Hz 

Overall power 1870 W 

Power of the steam generator 1000 W 

Power of the iron 850 W 

Power of the fan 20 W 

Steam pressure 5 bar 

Steam boost 6 bar 

Steam performance 70 g/min 

Boiler volume 1 liter 

Soleplate material Aluminum alloy 

Soleplate size 21.5x11 cm 

Iron weight 1.4 kg 

Anti-drop system Yes 

Teflon nozzle Yes 

Temperature condition 80-200 °C 

Electric cord length 2.1 m 

Iron steam hose length 233 cm 

Iron steam hose length 235 cm 

Automatic power cord reeling No 

Automatic disconnection No 

Waiting time for availability 7 min 

Steam readiness indicator Yes 

Lack of water in boiler indicator Yes 

Iron power button with a control indicator Yes 

Steam generator power button with a control indicator Yes 
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Operating duration with steam, until the boiler is refueled 
with water 

up to 60 min 

Additional water inlet No 

Heating element flushing hole Yes 

Boiler material Stainless steel 

Cleaning function No 

Anti-mineral filter No 

Vertical steaming set Yes 

Socket set for steam cleaning No 

Vertical steaming Yes 

LCD display No 

Control Mechanical 

Ironing table size 110х37 cm 

Ironing table folded size 128х43х20 cm 

Free-arm platform availability Yes 

Free-arm platform size 51.5х14 cm 

Linen shelf availability Yes (37х29 cm) 

Ironing surface heating No 

Blowing Yes 

Steam extraction Yes 

Fan type Reversing 

Ironing table height (in operating condition) 80-92 cm 

Height levels 
Smooth adjustment 
(mechanical control) 

Wheels Yes 

Package size 135х52х28 cm 

Net weight 13.1 kg 

Gross weight 26.2 kg 

Cover color 
Spotted, Red, Blue, 
Purple 
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STORAGE 

It is recommended to store the equipment in a room with normal 
humidity and room temperature, out of the reach of children. 

DISPOSAL 

To avoid harm to the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, the device must be disposed of 
separately from other waste and/or properly recycled for reuse. 
Consumers should contact either the retailer of this device or their 
authorized local authorities for detailed information on the location 
and method of environmentally safe disposal. 

The product is certified. Information about Authorized Service 
Centers, the warranty period and the service life of equipment are 
indicated in warranty card. More detailed and up-to-date information 
about the product can be found on the website www.mie-eu.com. 

The product meets the requirements of Technical Regulation of 
Customs Union TR CU 004/2011 "On safety of low-voltage 
¬equipment", Technical Regulation of Customs Union TR CU 
020/2011 "Electromagnetic compatibility of technical means". 

http://www.mie-eu.com/
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• Өнімді үнемі жетілдіруге байланысты өндіруші, өзгерістер туралы қосымша 
ескертулер жасамай, тауардың сыртқы безендірілуіне, жиынтықталуына және 
техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. 
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ҚҰРМЕТТІ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР! 

Сізге MIE Completto Standard үтіктеу жүйесін сатып 
алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. 

Осы жүйемен жұмыс істегенде рахат аласыздар деп 
үміттенеміз. Жүйені пайдалануға кірісер алдында, осы 
нұсқаулықты мұқият оқып танысыңыз және болашақта 

қажеттілігі болғанда оны пайдалану үшін қолжетімді жерде 
сақтап қойыңыз. Нұсқаулықты оқып танысқаннан кейін Сіз 

өзіңізді қауіпсіздендіресіз және жүйенің бұзылуына жол 
бермейсіз. 
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АҚПАРАТ 

МАҢЫЗДЫ 

• Ешбір жағдайда үтікті және бу генераторын суға батырмаңыз. 

• Аспапты электр желісіне қосар алдында аспапта көрсетілген 
кернеу желідегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Кернеуі 
аспаптың типтік тақтайшасында келтірілген кернеуден 
ерекшеленетін электр желісіне қосу үтіктеу жүйесі жұмысының 
бұзылуына немесе оның істен шығуына әкелуі мүмкін. Үтіктеу 
жүйесінің электрқауіпсіздігіне ол қорғаныс жерге тұйықталуы бар 
электр желісіне қосылған жағдайда ғана кепілдік беріледі. 

Дайындаушы қорғаныс сымның болмауынан немесе үзілуінен 
орын алған зақымдалулар үшін (мысалы, электр тогының соққысы) 
жауапты болмайды. Үтіктеу жүйесін электр желісіне көпорынды 
розетка немесе ұзартқыш арқылы қосуға болмайды, себебі олар 
қажетті қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмайды. Жайылған желілік 
кабельді адамдардың үй-жайда жүріп-тұруына кедергі 
жасамайтындай орналастырыңыз. 

• Егер аспаптың айырында, қуат беру баусымында, бу беретін 
құбыршектерінде немесе аспаптың өзінде көзге көрінетін бүлінулер 
болса, сондай-ақ егер аспап құлауға ұшыраған болса немесе оның 
астынан су шықса, оны пайдаланбаңыз. Бүлінген желілік кабель тек 
қана дәл сол типті арнайы кабельге ауыстырылуы тиіс. Қауіпсіздік 
мақсаттарында кабельдің ауыстырылуын тек қана 
авторландырылған маман немесе сервистік қызмет жұмыскері 
орындауы қажет. Үтіктеу үстелі тысының бұзылуы Сіздің 
қауіпсіздігіңізге қатер бар дегенді білдіреді! Үтіктеу үстелінде тыс 
болмағанда ешқашан үтіктеу жүйесін пайдаланбаңыз. 

• Егер аспап қуат көзіне қосылып тұрса, оны ешқашан қадағалаусыз 
қалдырмаңыз. 

• 8 жасқа толған және одан ересек балаларға, сонымен қатар 
шектеулі денелік және психикалық мүмкіндіктері бар адамдарға 
аспапты тек қадағалаумен немесе қауіпсіздік техникасы бойынша 
алдын ала нұсқама мен аспап төндіруі мүмкін болатын қауіп 
бойынша түсініктеме берілгеннен кейін пайдалануға болады. 

• Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат бермеңіз. 

• Балаларға үтіктеу жүйесін қадағалаусыз тазалауға және 
техникалық қызмет көрсетуге рұқсат бермеңіз. Үтіктеу жүйесі жұмыс 
істеп немесе салқындатылып тұрғанда балалардың бу құбыршегіне 
немесе желілік кабельге қолжетімдіктері болмауын бақылаңыз. 

• Ешбір жағдайда аспаптың қуат беру баусымы және құбыршектері 
үтіктің ыстық табанына тиіп тұрғанына жол бермеңіз. 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

• Аспапты тек қана қуат беру желісінің жерге тұйықталған 
розеткасына қосыңыз. 

• Аспаптың қуат беру баусымын және құбыршектерін бұзылулары 
болуына үнемі тексеріп отырыңыз. 

•  Үтіктеу тақтасынан тысты шешіп алар алдында аспап суығанына 
көз жеткізіңіз. Үтіктің табаны қатты қызады және аспапты ұқыпсыз 
пайдаланғанда күйіктердің себебіне айналуы мүмкін. Шығатын бу 
және буландырғыш табаны мен бүріккішіне жанасқан жерлер аспап 
жұмыс істеп тұрған кезде өте ыстық болады. Сипатталған 
объектілерге тікелей қол тигізуден аулақ болыңыз, күйік алу қаупі 
бар. Үтікті ылғи үтіктеу жүйесінің тұғырығына көлденең күйінде 
қойыңыз. Сонымен бірге үтікте бу беру функциясы сөндірілген 
болуын, ал оның табаны тұғырықтың шеттерінен шықпауын 
қадағалаңыз. Тұтану қаупіне жол бермеу үшін үтікті ол үшін 
арналмаған жерлерге қоймаңыз. Тұғырықтың өзі, оның үстінде үтік 
ұзақ тұрғанда, қатты қызуы мүмкін, қызған тұғырыққа қол тигізбеңіз. 

• Жұмысты аяқтағаннан кейін және тазалау алдында, сонымен қатар 
аспапты тіпті қысқа уақытқа қадағалаусыз қалдырғаныңызда 
аспапты қуат беру көзінен ажыратыңыз. 

• Аспапты жұмыс барысында жылжытпаңыз. 

• Аспапты тым дымқыл маталарды үтіктеу үшін пайдаланбаңыз. 

• Аспапты ылғи тегіс және орнықты көлденең бетке қойыңыз. 

• Аспапты пайдаланғаннан кейін бірден оның үстін жаппаңыз. 

• Үтіктеу тақтасын алдын ала жинап, аспапты ылғи сақтау орнына 
жинап қойыңыз. 

• Күйік алу қаупі бар! Бу ағынын немесе үтік пен буландырғыштың бу 
бүріккішін адамдарға, жануарларға немесе кез келген электр 
аспаптарына тура бағыттамаңыз. Бу ағынын дененің киім киілген 
бөліктеріне бағыттамаңыз! Киім күйік алу ықтималдығын 
жоғарылатады. Үтіктеу жүйесін жоғары қысыммен жұмыс істейтін 
буағынды тазартқыштың көмегімен тазалауға болмайды. 

• Киім-кешекті жиналған үтіктеу жүйесіне ілмеңіз. Жүйенің иінтіректің 
әрекет ету қағидасы бойынша төңкеріліп кету қаупі бар. 

• Үтіктеу жүйесін ешқашан бензин, керосин және соған ұқсас жеңіл 
тұтанатын заттектер орналасқан жерге жақын орнатпаңыз. Тұтану 
және жарылу қаупі бар! 

• Жүйенің жылжымалы бөлшектерімен қысып тастау қаупі бар! 
Үтіктеу жүйесін орнату, бөлшектеу және биіктігі бойынша баптау 
кезінде қолдарыңызды жылжымалы бөлшектер арасына сұқпаңыз. 
Жүйені реттеген кезде желілік кабель қысылып қалмауын 
қадағалап отырыңыз. 
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•  Үтіктеу үшін жүйе тек қана жиналған күйде болуы тиіс. Булан-
дырғышты сондай-ақ жиналған үтіктеу үстелінде пайдалануға 
болады. 

Осы аспап техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес 
келеді және тек қана үй жағдайында тұрмыстық пайдалануға 
арналған. 

Үтіктеу жүйесін басқа мақсаттарда пайдалануға 
болмайды. 

Лайықсыз пайдалану немесе қате қолдану нәтижесінде 
орын алған зақымдалулар үшін өндіруші жауапты 
болмайды. 

Аспапты лайықсыз пайдалану пайдаланушылардың 
жарақаттануына және материалдық залалға әкелуі мүмкін. 
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

Үтіктеу жүйесі тек қана үтіктеуге жарамды және заттаңбалар 
мен затбелгілерінде тиісті белгілемелері бар бұйымдармен 
жұмыс істеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Үтіктеу жүйесі үй-жайдан 
тыс пайдалану үшін арналмаған. 

Аспаптың жұмыс істеуіне арналған оңтайлы температура — 
10-нан 40 °С дейін. Нөл шамасындағы тем¬пература, қатты жылу 
мен ылғалдылық үтіктеу жүйесінің атқарымдығына әсер етеді. 
Үтіктеу жүйесін ауаның температурасы теріс үй-жайда 
қалдырмаңыз. Резервуардағы, бу генераторындағы және бу 
құбыршегіндегі судың қатып қалуы аспаптың бұзылуына әкелуі 
мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

Үтіктеу жүйесі мүмкіндігінше ұзақ қызмет етуі үшін онымен 
жұмыс істегенде тазартылған суды пайдалануды ұсынамыз. 

Қалыпты құбырлы суды қолдануға байланысты пайда 
болған ақаулықтар кепілдікті жағдай болып табылмайды. 
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АСПАПТЫҢ ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ 

1. Бу үтікшесі 

2. Жең платформасы 

3. Киімге арналған ілгіш 

4. Тірек қарнақ 

5. Үтік 

6. Басқару түймешігі 

7. Бу генераторы 

8. Киім-кешекке арналған сөре 

 

 

1. Бу беру түймешігі 

2. Жалғаушы баусым 

3. Термореттегіш 

4. Температура индикаторы 

 

 

Суға 
арналған 
бүріккіш 

 

Өлшеуіш 
шөлмек 

 

Тефлонды 
саптама 

 

Киімге арналған 
буландырғыш 

1. Сақтандырғыш клапан 

2. Үтікті іске қосатын түймешік 

3. Бу генераторын іске қосатын түймешік 

4. Су жоқтығының индикаторы 

5. Үтікті қосу ұяшығы 

6. «Бу дайындығы» индикаторы 

7. Суды ағызуға арналған клапан 
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ОРНАТУ 

 

Үтіктеу жүйесін суретте көрсетілгендей жайғастырыңыз. 

Бір қолыңызбен үтіктеу тақтасының төменгі жағын көтеріп, 
сонымен бір мезгілде екінші қолыңызбен тақтаны төмен қарай 
басыңыз. 

 

• Суретте көрсетілгендей киім-кешекке арналған сөрені 
орнатыңыз. 

• Сөренің тірек ілмектерін үтіктеу жүйесінің аяқтарына бекітіңіз. 

• Киім-кешекке арналған сөрені үтіктеу жүйесінің аяқтарына 
бекітіңіз. 

 

Жең платформасының кронштейнін үтіктеу тақтасының 
тиісті тесігіне енгізіңіз. Жең платформасын суретте 
көрсетілгендей тақтаға бекіткіш сомынмен бұрап тастаңыз. 
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Үтікке арналған тұғырықты мүмкіндігінше жоғары қарай 
көтеріңіз. 

Үтікті сақтауға арналған бөліктен алып шығыңыз. 
Тұғырықты үтіктеу тақтасының бетіне параллельді орнатып, 
оны түсіріңіз. Үтікті тұғырыққа қойыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ыстық үтікті ешқашан сақтауға 
арналған бөлікке қоймаңыз. Үтіктің толық суығанын күтіңіз. 

 

Егер бу генераторы үтіктеу жүйесінің аяқтарына әлі 
орнатылмаған болса, оны аяқтардағы екі металл тілімшеге 
орналастырып, орнатыңыз. Желдеткіштің айырын бу 
генераторындағы тиісті кіріске енгізіңіз. 
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БИІКТІКТІ РЕТТЕУ 

• Тақтаның астындағы тұтқаны тартып, оны сыртқа қарай 
шығарыңыз. Тиісті биіктік орнатылғанша тұтқаны бұраңыз. 

• Тақтаны түсіру үшін тұтқаны сағат тілі бағытымен және оны 
көтеру үшін са-ғат тілі бағытына қарсы бұраңыз. 

• Тұтқаны алып тастау үшін оны тақтаның астына итеріп қою 
қажет. Тұтқаны тақтаның астында бекіту үшін оған басыңыз. 

 

 



 Пайдалану жөніндегі нұсқаулық  

 

10 
 

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ 

• Үтіктің бу құбыршегінің істікшесін бу генераторы корпусындағы 
тиісті ұяшыққа енгізіңіз. 

• Бу генераторының сақтандырғыш клапанын бұрап шығарыңыз 
және бойлерге 700 мл. аспайтын таза суық су құйыңыз 
(тазартылған суды пайдалануды ұсынамыз). 

• Сақтандырғыш клапанды тығыздап бұрап бекітіңіз. 

• Бу генераторын іске қосыңыз. 

• Үтік температурасы реттегішін максималды жайғасымға 
орнатыңыз. 

"Назар аударыңыз! Алғашқы рет іске қосқанда, 
пайдалануды бастар алдында үтікті бірнеше минутқа 
максималды температураға орнату қажет. Осы кезеңде 
күйіктің және жеңіл түтіннің иісі пайда болуы мүмкін, бұл 
қалыпты құбылыс болып табылады. Үтік жабынының жоғары 
температураларға бейімделуі орын алады. Алғашқы шығатын 
буды мата майлыққа бағыттаңыз, бумен бірге үтікті 
жасағанда пайдаланылған химиялық заттектердің 
қалдықтары мен бу конденсаты шығуы мүмкін". 

• Үтік қажетті температураға жеткенде ондағы индикаторлық 
шам сөнеді. Міндетті түрде үтіктің максималды қызғанын 
күтіңіз. 

• Бу генераторының корпусындағы бу дайындығының жасыл 
индикаторлық шамы жанғанда үтіктеуді бастауға болады. 

• Буды шығару үшін үтік тұтқасындағы бу беру түймешігін 
басыңыз. Буды үзіліссіз беріп отыру үшін түймешікті алдыға 
қарай жылжытыңыз және оны басып бекітіңіз. Бусыз 
үтіктегенде бу беру түймешігі пайдаланылмайды. 
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ЖЕЛДЕТКІШТІҢ АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШЫ 

 

Желдеткіштің ауыстырып-қосқышының көмегімен үрлеу 
режимін және буды бұру режимін таңдауға болады. Желдеткіштің 
ауыстырып-қосқышын 1-жайғасымға ауыстырыңыз — желдеткіш 
буды бұру режимінде, ауыстырып-қос-қышты 2-жайғасымға 
ауыстырғанда — үрлеу режимінде жұмыс істейтін болады. 
Ауыстырып-қосқышты О орталық жайғасымына орнатқанда — 
желдеткіш жұмыс істемейді. 

Үрлеу — бұйымға қысым жасамай үтіктеуге мүмкіндік 
береді, үтіктеу тақтасында әуе жастығын түзеді. Жұқа 
маталарды, барқытты, трикотажды, жүнді, шытыра моншақ, 
жылтырақтар, кестесі бар бұйымдарды үтіктеу үшін 
пайдаланылады. 

Буды бұру — артық буды үтіктейтін беттің астына бұрады, 
үтіктеу процесін жайлыға айналдырады. Үтіктеген кезде тоқыма 
бұйымдарды және тақтаның үтіктеу бетін кептіреді. Бұйымдарды 
үтіктеу тақтасының бетінде ұстайды. Буды бұру жеңіл, 
сырғымалы матадан тігілген бұйымдарды, ерлер жейделерін, 
қатпарлы белдемшелерді, төсек-орын және ас үй жабдығын 
үтіктегенде пайдаланылады. 

БОЙЛЕРДЕ СУДЫҢ БОЛМАУЫ 

Бойлерде су бітіп қалғанда су жоқтығын индикациялау 
шамы жанады. Бу генераторын бірден сөндіріңіз, қалдық бу 
шығуы үшін 45 секунд ішінде бу беру түймешігін ұстап басып 
тұрыңыз. Жүйе суығанша 15-20 минут күтіңіз. Сақтандырғыш 
клапанды абайлап және баяулап бұрап шығарыңыз. Ыстық бу 
қалдықтары сыртқа шығып, күйік келтіруі мүмкін. 

Бу генераторының бойлеріне судың қажетті мөлшерін 
құйыңыз және сақтандырғыш клапанды бұрап жабыңыз. 
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ҮТІКПЕН ҮТІКТЕУ РЕЖИМІНЕН БУЛАУ РЕЖИМІНЕ КӨШУ 

Үтіктеу жүйесін булау режиміне ауыстыру үшін жұмыста 
үзіліс жасау қажет емес, бу генераторынан үтікті ажырату және 
оның орнына тігінен булауға арналған бу құбыршегін жалғастыру 
жеткілікті. 

Бу үтікшесінде, конденсаттың пайда болуына жол бермей, 
буды шығыста жылытатын кіріктірілген қыздырғыш элементі бар. 
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ҮТІКТЕУ ЖҮЙЕСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ 

Егер үтіктеу жүйесі аптасына шамамен 7 сағат 
падаланылатын болса, үтіктеу жүйесінің бу генераторын айына 
бір рет әк өңезінен тазалап отыру қажет. 

Бу генераторынан әк өңезін жою үшін қажет: 

1. Үтіктеу жүйесін сөндіру және толық суығанын күту. 

2. Еденге су жинауға арналған ыдысты орнату. 

3. Бу генераторының су ағызатын клапанын бұрап ашу 
және қалған суды ағызу. 

4. Су ағызатын клапанды бұрап тастау және бу 
генераторына өңезден тазалауға арналған арнайы 
құралды құю. Құралды бойлерде шамамен 8 сағатқа 
қалдыру. 

5. Құралды бу генераторынан ағызу. Бу генераторын 
бірнеше рет таза суық сумен шайып жуу. 

6. Бу генераторының су ағызатын клапанын бұрап тастау. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бу генераторына өңезден тазалауға 
арналған арнайы құралдардан басқа ешқандай химиялық жуғыш 
заттарды құймаңыз! 

Үтіктеу жүйесі жұмысында ақаулар анықталғанда оны өз 
бетінше жөндеуге тырыспаңыз. Авторландырылған сервистік 
орталыққа жүгініңіз. Үтіктеу жүйесінің білігі жоқ маманмен 
жөнделуі денсаулыққа зиян келтіруі және үтіктеу жүйесін істен 
шығаруы мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үтіктеу жүйесінің білігі жоқ 
маманмен жөнделуі денсаулыққа зиян келтіруі және үтіктеу 
жүйесін істен шығаруы мүмкін. Сервистік орталықтардың 
мекенжайларын www.mie-eu.com сайтынан қараңыз. 

http://www.mie-eu.com/
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 

Кернеу/Жиілік 220-240В/50-60Гц 

Жалпы қуаты 1870 Вт 

Бу генераторының қуаты 1000 Вт 

Үтіктің қуаты 850 Вт 

Желдеткіштің қуаты 20 Вт 

Бу қысымы 5 бар 

Бу соққысы 6 бар 

Бу өнімділігі 70 г/мин 

Бойлер көлемі 1 л 

Үтік табанының материалы Алюминий қорытпасы 

Үтік табанының өлшемі 21,5х11 см 

Үтіктің салмағы 1,4 кг 

Антитамшы жүйесі Бар 

Тефлонды саптама Бар 

Температуралық режим 80-200° C 

Электр баусымның ұзындығы 2,1 м 

Үтікшенің бу құбыршегінің ұзындығы 233 см 

Үтіктің бу құбыршегінің ұзындығы 235 см 

Қуат беру баусымының автоматты оралуы Жоқ 

Автоматты сөндірілу Жоқ 

Дайындықты күту уақыты 7 мин 

Бу дайындығының индикаторы Бар 

Бойлерде су жоқтығының индикаторы Бар 

Бақылау индикаторы бар үтікті іске қосу түймешігі Бар 

Бақылау индикаторы бар бу генераторын іске 
қосу түймешігі 

Бар 

Бумен жұмыс істеу ұзақтығы, бойлерді сумен 
жаңадан толтыруға дейін 

60 мин дейін 

Үстеп құю Жоқ 

Қыздырғыш элементті жууға арналған тесік Бар 

Бойлер материалы Тот баспайтын болат 
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Тазалау функциясы Жоқ 

Минералға қарсы сүзгі Жоқ 

Тігінен булауға арналған жиынтық Бар 

Бумен тазалауға арналған саптамалар жиынтығы Жоқ 

Тігінен булау Бар 

LCD дисплей Жоқ 

Басқару Механикалық 

Үтіктеу тақтасының өлшемі 110х37 см 

Үтіктеу тақтасының жиылған күйдегі өлшемі 128х43х20см 

Жеңдік платформаның бар болуы Бар 

Жеңдік платформаның өлшемі 51,5х14 см 

Киім-кешекке арналған сөренің бар болуы Бар (37х29 см) 

Үтіктеу бетінің жылытылуы Жоқ 

Үрлеу Бар 

Будың бұрмасы Бар 

Желдеткіштің түрі Реверсивтік 

Үтіктеу тақтасының биіктігі (жұмыс күйінде) 80-92 см 

Биіктік деңгейлері 
Бірқалыпты реттеу 
(механикалық басқару) 

Доңғалақтар Бар 

Қаптаманың өлшемі 135х52х28см 

ТАЗА салмағы 13,1 кг 

ЖАЛПЫ салмағы 26,2 кг 

Тыстың түсі 
Бұршақ суретті, Қызыл, 
Көк, Күлгін 
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САҚТАУ 

Техниканы қалыпты ылғалдылығымен және бөлме 
температурасымен үй-жайда балалар үшін қолжетімсіз жерде 
сақтау ұсынылады. 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 

Қалдықтардың бақыланбайтын шығарылуынан қоршаған 
ортаға немесе а-дам денсаулығына зиян келтірілмеуі үшін 
құрылғыны басқа қалдықтардан бөлек кәдеге жарату 
және/немесе қайталап пайдалану үшін тисті түрде қайта өңдеу 
қажет. Экологиялық қауіпсіз түрде кәдеге жаратудың орны мен 
тәсілі туралы толық ақпарат алу үшін тұтынушылар осы 
құрылғының сатушысына, немесе жергілікті уәкілетті органдарға 
хабарласуы қажет. 

Тауар сертификатталған. Авторландырылған сервистік 
орталықтар, техниканың кепілді мерзімі мен қызмет ету мерзімі 
туралы ақпарат кепілдік талонында көрсетілген. Тауар туралы 
толығырақ және өзекті ақпаратты Сіз www.mie-eu.com сайтында 
қарай аласыз. 

Өнім Кеден одағының 004/2011 КО ТР «Төмен вольтты 
жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Техникалық регламентінің, Кеден 
одағының 020/2011 КО ТР «Техникалық құралдардың 
электрмагниттік үйлесімдігі» Техникалық регламентінің 
талаптарына сәйкес келеді.

http://www.mie-eu.com/
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