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GENEL UYARILAR 

Bu kılavuzu dikkatlice saklayın ve uyarıları okuyun; cihazın 

güvenliği, sonraki kullanımı için önemli talimatlar sağlar. 

 
• Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar, deneyimi veya bilgisi 
olmayan kişiler veya yeterli gözetim sağlanması veya cihazın 
güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar almış olmaları koşuluyla 
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler 
tarafından kullanılabilir. 
• Çocuklar cihazla oynayamazlar. Normal temizlik ve bakım 
işlemleri, yeterli gözetim olmadan çocuklar tarafından 
gerçekleştirilmemelidir. Açıkken veya soğuturken, ütüyü ve ilgili 

kabloyu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. 
Ütü yalnızca birlikte verilen destekle kullanılmalıdır (varsa). Ütü 
sabit ve düz bir destek üzerine oturtulmalıdır. Ütüyü desteğine 
geri yerleştirirken, desteğin bulunduğu yüzeyin sabit olduğundan 

emin olun. Ütü düşerse, görünür hasar belirtileri varsa veya su 
sızdırıyorsa kullanılmamalıdır. Ütüyü ve güç kablosunu 8 yaşın 
altındaki çocukların erişiminden uzak tutun. 

• Tehlikeli durumlardan kaçınmak için, cihaz üzerinde herhangi bir 

onarım veya müdahale, örn. arızalı bağlantı kablosunun 
değiştirilmesi, yalnızca yetkili bir teknik destek merkezindeki 
uzman personel tarafından yapılabilir. Bu cihaz, topraklı bir prize 

takılmalıdır. 

• Cihazı açıkken korumasız bırakmayın. Cihazı su ile doldurmadan 
önce ve kullanımdan sonra kalan suyu temizlemeden önce fişi 
elektrik prizinden çıkartın. Su haznesini doldururken daima elektrik 
güç kablosunu ayırın. 
• Güç kablosu veya fişi hasar görmüşse cihazı kullanmayın.Güç 
kablosu hasar görürse, yetkili bir teknik servis merkezinde 
değiştirilmesini sağlayın. 
• Ütüyü ilk kez kullanmadan önce her etiketi veya koruyucu 
tabakayı plakadan çıkardığınızdan emin olun. Plakayı yumuşak bir 
bezle temizleyin. 

Ütünün bazı parçaları hafifçe yağlanır ve bu nedenle cihaz 

açıldığında bir miktar duman çıkarabilir. Bu duman hızla duracak. 
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•Ütü plakasını daima düz tutun; metal nesneler boyunca 

kaydırmayın (örn. ütü masasının destek ızgarası, metal düğmeler, 
fermuarlar vb.). 

• Kazandaki suyu doldururken veya cihaz kullanılmadığında, fişi 

prizden çekin. 

• Ütüden buhar çıkışını engellemeyin. 
• Buharı insanlara, hayvanlara veya soketler, elektrikli cihazlar, 
avizeler vb. gibi elektrik kaynaklarına yönlendirmeyin. 

• Islak ellerle kullanmayın. 
• Daima ütüleme yapılacak malzemelerin veya yüzeylerin 

buharlı ütülemeye uygun olduğundan emin olun ve daima doğru 
sıcaklığı seçin. 

• Üreticinin kıyafet ütüleme ile ilgili talimatlarına uyun. 

Yetersiz bilgi durumunda, her zaman malzemenin en az görünür 
noktasında küçük bir test yapın. Test sırasında hasar görürseniz, 
ütüyü bu malzeme üzerinde kullanmaktan kaçının. 

• Kullanım sırasında ütüyü asla güç kablosunun üzerine 

koymayın. 

• Kullanım sırasında demir plakayı asla güç kablosunun üzerine 

koymayın. Kullanım sırasında cihazı herhangi bir nedenle ters 
çevirmeyin. 

• Cihazı gözetimsiz veya açık olarak bırakmayın, özellikle de 

tank boşken hasar görebilir. 

• Oda sıcaklığı 0 ° C veya 0 ° C'nin altındayken kesinlikle 
cihazın içinde su bırakmayın. 

• Cihazı musluk altında doldurmayın. 

• Güç kablosunun plakaya temas etmesine izin vermeyin. 

•  Su haznesini aşırı doldurmayın ve suya katkı maddesi koymayın. 

• Her kullanımdan sonra, cihazın tamamen soğumasını bekleyin ve 
daima su deposunu boşaltın. 
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DİKKAT: Servis merkezleri tarafından gerçekleştirilen kireç 
önleyici temizlik garanti kapsamında değildir 

DİKKAT: Depoda sadece saf veya arıtılmış su kullanın. 

DİKKAT: MUSLUK SUYU KULLANMAYIN. 
Depoda kirlilik ve kireç içeren su kullanılması plakadaki delikleri 

tıkayabilir. 

DİKKAT: Kireç tortularının temizlenmesi gerekiyorsa (garanti 

kapsamında değildir), özellikle ütüler için kireç önleyici ürünler 
kullanmanız önerilir. Kullanım yöntemleri için, ürünün talimatlarına 
uyun. 

DİKKAT: Yüksek çevre sıcaklıklarında kullanılırsa, hem ütünün 

sıcaklığını hem de buhar beslemesini maksimuma ayarlanmalıdır.  

MUSLUK SUYU KULLANMAYIN. 

Depoda kirlilik ve kireç içeren su kullanılması plakadaki delikleri 
tıkayabilir. 

Daha nemli ve görünür buhar istiyorsanız, buhar gücünü 
azaltmanız gerekir. 

Kimyasal seyrelticiler, parfümlü sıvılar veya kireç çözücü maddeler 
kullanmayın: bu maddelerin kullanımı ürüne zarar verebilir. 

Sıcaklık kontrol düğmesi minimumken buhar düğmesine basmamanız 
önerilir. 

Elinize veya başkalarının yanına buhar uygulamayın: Olası yanık 
riski! 

Çıkan buhar çok sıcak olduğu için, giyerken giysiyi ütülemekten 
kaçının. 

Giysiyi daima elbise askısına takın. Keten veya pamuk dışındaki 
kumaşlar için, kumaşı yakmamak için ütüyü birkaç santimetre 
uzakta tutun. 

Çalışma sırasında cihazın sıcaklığı yüksek olabilir: bu yanıklara 
neden olabilir. Sıcak yüzeylere dokunmayın (ütü tablası ve ütü 
tablasının yakınındaki plastik parçalar). 

Demir plaka ve tanktaki demir taban çok yüksek sıcaklıklara 
ulaşabilir, bu da yanma riskine neden olur: onlara dokunmayın. 

Cihaz yanıklara neden olabilecek buhar yayar. Özellikle dikey 
ütüleme sırasında ütüyü dikkatli kullanın.
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- Ambalaj (plastik torbalar, genleşmiş polistiren vb.) Potansiyel bir tehlike kaynağı 
olduğu için çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır. Yalnızca evde 
kullanım için uygun olan bu cihaz, yalnızca kullanım amacı doğrultusunda 
kullanılmalıdır. 

- Başka herhangi bir kullanım uygunsuz ve tehlikeli olarak kabul edilir. Üretici, 
uygunsuz, yanlış ve mantıksız kullanımdan dolayı hiçbir şekilde hasardan sorumlu 

tutulamaz. Kurulum, üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır. 

- Yanlış montaj insanlara, hayvanlara ve mülklere zarar verebilir ve üretici sorumlu 
tutulamaz. Elektrik güvenliği ile ilgili yürürlükteki standartlara göre, cihazların 
elektrik güvenliği sadece uygun topraklama ile bir elektrik sistemine bağlandığında 
garanti edilir. Cihazı bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesine uygun 

olduğundan emin olun. 

- Fiş ve priz uyumsuzsa, gerekli adaptasyon işlemleri için kalifiye personele başvurun. 
Adaptörler, çoklu prizler ve / veya uzantılar kullanmayın. 

- Yalnızca yürürlükteki güvenlik standartlarına uygun ve cihaz ve elektrik şebekesi ile 
uyumluluk gereklilikleri olan malzemeler kullanın. Cihazı ilk kez kullanırken, 
etiketleri ve koruyucu tabakayı çıkardığınızdan emin olun. 

 

Herhangi bir elektrikli cihazın kullanımı, özellikle aşağıdaki temel kurallara uymayı içerir: 

DİKKAT: Cihazı batırmayın veya ıslatmayın; su yakınında, banyoda, lavaboda veya başka 
bir sıvı kabının yakınında kullanmayın. Cihaz kazayla suya düşerse cihazı ÇIKARMAYIN, 
bunun yerine derhal fişi prizden çekin.Ardından gerekli kontroller için yetkili bir teknik 

servis merkezine götürün. Kullanım sırasında, cihaz yanıcı veya patlayıcı nesnelerden veya 
maddelerden uzak tutulmalıdır. 

 

- Cihaza ıslak veya nemli ellerle dokunmayın. 

- Cihazı çıplak ayakla kullanmayın. 

- Fişi prizden çıkarmak için cihazı veya kabloyu çekmeyin. Cihazı atmosferik etkenlere 
(yağmur, güneş) maruz bırakmayın. 

- Cihaz kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce elektrik 
prizinden çıkarın. 

- Aşırı ısınmayı önlemek için güç kablosunun tamamen açılması gerekir. Güç kablosu ısı 
kaynaklarının ve / veya keskin yüzeylerin yakınına yerleştirilmemelidir. Bir arıza 
durumunda, cihazı kapatın ve kalifiye personel ile temasa geçin. Yetkili teknik servis 

dışında yapılan herhangi bir kurcalama veya müdahale garantinin süresinin dolmasına 
neden olacaktır. Cihazı temizlemek için sadece yumuşak ve aşındırıcı olmayan bir 
bez kullanın. 

- Cihaz artık kullanılamadığında ve atmak istediğinizde, çevreyi kirletmemek için 
kabloları kesin veya çıkarın. 

- Temizlik ve bakım bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. Cihazı ve parçalarının düzgün çalışıp çalışmadığını düzenli olarak 
kontrol edin; şüpheniz varsa yetkili bir destek merkezine başvurun.  

- Cihazı hareket ettirmek için güç kablosunu çekmeyin. 

- Kabloyu çalışma yüzeyinin yanında veya sıcak yüzeylerin yakınında asılı bırakmayın. 

- Kullanıcı güce bağlandığında cihazı denetimsiz bırakmamalıdır. 

- Düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa cihazı kullanmayın; şüpheniz varsa, 

teknik desteğe başvurun. 

- Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle cihazın sökülmesi veya onarılması kesinlikle 

yasaktır; gerekirse yetkili teknik servis merkezinize başvurun. 
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- Cihaz harici zamanlayıcılarla veya uzaktan kumandalı diğer ayrı cihazlarla 

kullanılmamalıdır. 

Güç kablosu fişi, bir bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığından, her zaman 

kolayca erişilebilir olmalıdır. 

 
• Garanti, ürünün cam parçalarını kapsamaz. 

 
DİKKAT! 

Garanti, ürünün plastik parçalarını kapsamaz. 

 
DİKKAT! 

Güç kaynağı kablosunun aşınmadan kaynaklanan hasarları garanti kapsamında değildir; 

onarım sahibine aittir. 

 
DİKKAT! 
Cihazı alıp yetkili bir servis merkezine göndermeniz gerekirse, tüm parçalarını iyice 
temizlediğinizden emin olun. 
 

Cihaz çok az kirli veya kaplanmışsa veya harici veya dahili olarak gıda kalıntıları, kireç 
tortuları, toz veya benzeri bir şey göstermesi gerekiyorsa: sağlık nedeniyle, servis 
merkezi herhangi bir kontrol veya onarım yapmadan cihazı reddetmelidir. 

Cihaz bakım gerektirmezse ve ortadan kaldırılması gerektiğinde, kabloları çıkarın ve 
çevreyi korumak için yetkili bir atık merkezine atın. 
Hazneye temizleyici veya kimyasal maddeler sokmayın. 

 

 
 

           Ürünün veya ambalajın üzerindeki sembol, ürünlerin atık olarak kabul edilmemesi 
gerektiğini, ancak elektrikli ve elektronik cihazların uygun bir toplama noktasına getirilmesi 
gerektiğini belirtir. Bu ürünü imha ederek, ürünün yetersiz şekilde atılmasından 
kaynaklanabilecek çevre ve sağlık için olumsuz sonuçlardan kaçınmaya katkıda 
bulunursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, belediye ofisine, 
yerel atık imha servisine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun. 
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A) Ütü Tabanı 

B) Ütü 

CİHAZIN 
BÖLÜMLERİ 

Işık göstergesi (F) söndüğünde, ütü 

sistemi kullanıma hazırdır. 

C) Çıkarılabilir Su Tankı 

D) Buhar düğmesi 

E) Sıcaklık ayar düğmesi 

F) Gösterge Işığı 

G) Güç kablosu ve buhar kanalı için 
mono tüp 

H) Güç Kablosu 

L) Ütü kilit kancası 

M) Seramik Taban 

N) Buhar Kolu 

N1) Sürekli buhar 

N2 İlave Buhar 

P) Depo doldurma kapağı 

 
     KULLANIM TALİMATLARI 

Şebeke aşırı yüklenmesini önlemek 

için, aynı anda diğer yüksek voltajlı 

cihazları kullanmaktan kaçının. 

Cihazı kuru, sabit ve ısıya dayanıklı bir 

yüzeye yerleştirin. 

Ütü plakasına zarar verebileceğinden 

fermuarlar, kancalar, halkalar vb. gibi 

nesneleri ütülemeyin. 

Ütüyü ilk kez kullanırken, plakayı bir 

bezle temizleyin. 

Dokuları buhar püskürtme ile kolayca 

tazelemek için cihazı dikey konumda 

kullanın. 

BUHARLI ÜTÜLEME 

Başlamadan önce, giysinin buharlı 

ütüleme için uygun olup olmadığını 

kontrol edin. 

Fiş elektrik soketine takılı DEĞİL 

durumdayken, ütülenecek kumaş tipine 

uygun sıcaklığı seçerek sıcaklık 

düğmesini (D) saat yönünde çevirin. 

Kolu kullanarak tankı (C) sökün. Şarj 
kapağını (P) bir huni kullanarak açtıktan 

sonra, işlemi kolaylaştırmak için tercihen 
damıtılmış yaklaşık 1 litre su ile doldurun. 
Depoyu (C), tabanın (A) gövdesine sonuna 
kadar iterek yeniden yerleştirin. Fişi almak 

için uygun bir elektrik prizine takın, 
gösterge (F) yanacaktır, 

cihazın çalışır durumda olduğunu gösterir, 
sıcaklığa ulaşıldığında kapanır. 

Cihazın gerekli basınç ve sıcaklığa ulaşması 
için birkaç dakika bekleyin. 

Buhar yaymak için, kol (N) N2 

konumundayken (D) düğmesine basın. 

Buhar borusu (G) optimum çalışma 

sıcaklığına ulaşana kadar, ilk emisyonlar 

su damlaları ile karıştırılabilir. Düğmeyi 

(D) basılı tutarak veya serbest bırakarak 

kolu (N) N2 konumuna getirerek kolu (N) 

veya jetleri yerleştirerek sürekli buhar 

emisyonu mümkündür. 

Buhar emisyonu sona erdiğinde, haznedeki 

suyun tükendiği anlamına gelir. 

Ütülemeye devam etmek istiyorsanız, 

işlemi kolaylaştırmak için bir huni 

kullanarak tankı (C) çıkarmak için kolu 

kullanın, tercihen her zaman damıtılmış 

suyla doldurun. 

Depoyu (C), gövdenin (A) sonuna kadar 

iterek yeniden yerleştirin ve ütülemeye 

devam edin. 

 
KURU BUHAR 

Kolu (N) N2 konumuna getirin. Cihazı 

elektrik prizine takın. Termostat 

düğmesini (E) saat yönünde çevirerek 

ütülemek istediğiniz kumaş tipine uygun 

sıcaklığı seçin. 

Gösterge ışığının (F) sönmesi için gereken 

sıcaklığa ulaşıldığını belirtin, ütülemeye 

başlayın. 

UYARI: buhar püskürmelerini önlemek 

için, asla (D) düğmesine basmayın. 

 
İPUÇLARI 

Çamaşırları ütü sıcaklığına göre ayırın ve 

en düşük sıcaklık gerektirenlerden 

başlayın. 

Kadife ve yün gibi kumaşlar, eldiven, 

çanta gibi aksesuarlar, kumaşın yüzeyine 

sadece buhar geçirerek tazeliğini ve 

kıvamını bulur. Mobilyaların halılara 

bıraktığı izler, ezilmiş prti üzerine buhar 

geçirilerek hafifçe fırçalanarak 

çıkarılabilir. Halı sentetik malzemeden 

yapılmışsa, yüksek bir sıcaklık seçmeyin. 

Her kullanımın sonunda, tankı (C) daima 

kalan sudan boşaltın. 
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CİHAZIN TAŞINMASI 

Ütüyü (B) soğutduktan, kalan su deposunu (C) boşalttıktan ve güç kaynağı kablosunu (H) ve 
tek boruyu (G) yuvasına yerleştirdikten sonra, ütüyü (B) tabana doğru doğru yerleştirin  

(TO ).Kanca (L) bir klik sesi duyulana kadar kaldırıldığında, ütü (B) taban (A) ile kilitlenir 
ve tüm demirleme sisteminin kolay taşınmasını sağlar. 

 
CİHAZIN TEMİZLİĞİ 

    Ütü soğukken ve kapatıldığında, plaka yüzeyini ve cihazı nemli bir bezle temizleyin. 

    Cihaz kireç önleyici ürünlerle temizlenmemelidir. 

    Ütü plakasında su izi olmadığından emin olun, bunlar lekelenebilir. 

 
      GARANTİ 

Garanti süresi, cihazın satın alındığı tarihten itibaren başlar ve cihaz kullanılmasa bile 
belirtilen süreden sonra sona erer. Garanti, malzeme veya imalat hataları nedeniyle 

gerekli olan tüm değiştirme ve onarımları kapsar. Cihaz kurcalandığında veya yanlış 
kullanımdan dolayı garanti süresi geçersiz kılınır. Garanti süresince verilen değiştirme 
veya onarımlar, yetkili teknik servis merkezlerimize teslim edilen cihazlar için ücretsiz 
olarak gerçekleştirilir. Müşteri sadece nakliye masraflarını ödemek zorundadır. 

Değiştirilen parçalar veya cihazlar markanın sorumluluğundadır. 

 


