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Kullanım Kılavuzu

VAKUMLAMA VE ÜFLEME ÖZELLİKLİ
ISITMALI YÜZEYLİ ÜTÜ MASASI

CİHAZINIZIN AÇIKLAMASI
B. Isıtmalı Yüzey
C. Tekerlekler
D. Havalandırma Fonksiyonu Düğmesi: Vakumlama (I), Üfleme (II)
E. AÇMA/KAPAMA Düğmesi
F. Kazan Standı
H. Yardımcı Priz
İ. Elektrik Kablosu Saklama Bölmesi
J. Kılıf Kopçası
K. Emniyet Mandalı
L. Ütü Masası Yükseklik Ayar Parçası
M. Ayak
N. Fişli Elektrik Kablosu

Mükemmel ütüleme sonuçları elde etmek ve maksimum güvenlik sağlamak için, cihazınızı
kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

GÜVENLİK UYARILARI
 Cihazınızı ON (AÇIK) konumuna alarak kullanmaya başlamadan önce, şebeke
geriliminin cihazınızın bilgi plakası üzerinde belirtilen değere uygun olduğundan
emin olun. Cihazınız, sadece uygun olarak topraklanmış ve bilgi etiketi
tanımlamalarına uygun olan bir prize bağlanmalıdır.
 Cihazınızın elektrik fişi ve priz arasındaki uyumsuzluğu durumunda, yetkili servis
tarafından uygun bir elektrik fişi takılmalıdır.
 Cihazın ambalajını çıkarttıktan sonra, cihazınızda herhangi bir hasar olup
olmadığını kontrol edin. Herhangi bir şüpheniz varsa, cihazınızı kullanmayın ve
yetkili servise başvurun.
 Elleriniz ya da ayaklarınız ıslak veya nemli durumdayken cihaza dokunmayın.
 Bu cihazın elektriksel güvenliği, sadece yürürlükte bulunan geçerli normlara uygun
olarak topraklanmış olan elektrik tesisatı ile sağlanabilir. Üretici firma, elektrik
tesisatının topraklama yetersizliğinden kaynaklanan yaralanmalar için herhangi bir
sorumluluk kabul etmez. Bu konuda herhangi bir şüpheniz varsa, yetkili servis ile
temas kurun.
 Cihazınızı asla bir banyoda ve benzer ortamlarda kullanmayın.
 Adaptörlerin, çoklu prizlerin ve/veya uzatma kablolarının kullanılması tavsiye
edilmez. Eğer zorunlu olarak kullanmanız gerekiyorsa, sadece yürürlükte bulunan
geçerli normlara uygun olarak üretilmiş olan adaptörleri, çoklu prizleri veya uzatma
kablolarını kullanın. Adaptörün üzerinde belirtilmiş olan güç limitinin aşılmadığından
emin olun.
 Tehlike yaratma ihtimaline karşı, ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren
köpük malzeme vb.) küçük çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın.
 Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Başka herhangi bir kullanım "uygun
olmayan" kullanım olarak kabul edilir ve tehlike yaratabilir.
 Üretici firma, uygun olmayan veya makul olmayan kullanımlardan ve/veya yetkili
servis personeli dışında yapılan onarımlardan kaynaklanan hasarlar nedeniyle
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 Elektrik fişini kablodan tutarak prizden çekmeyin.
 Küçük çocukların veya yeterli tecrübesi olmayan kişilerin cihazı kullanmasına izin
vermeyin.
 Cihazı suya maruz bırakmayın.
 Cihazınızın temizliğini veya bakımını yapmadan önce elektrik fişini prizden çekin.
 Cihazınızda bir arıza görüldüğünde veya cihazın çalışmaması durumunda cihazı
OFF (KAPALI) konuma getirerek kapatın. Cihazı kurcalamayın. Onarım hizmetleri,
sadece Üretici firma tarafından yetkilendirilmiş olan yetkili servisler tarafından
verilebilir. Cihazın onarımında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Bu
önlemlere uyulmaması, güvenlikle ilgili sorunların oluşmasına neden olabilir.
 Cihazı dış ortam hava koşullarının etkilerine (yağmur, güneş, soğuk hava vb.)
maruz bırakmayın.
 Cihazınızı hurdaya ayıracağınız zaman elektrik fişini prizden çıkarın. Cihazın
kullanılmaması için elektrik kablosunu kesin.
 Özel aletler gerekli olduğundan, cihazın elektrik kablosu kullanıcı tarafından
değiştirilemez.
 Elektrik kablosu hasar görmüşse, kablonun Üretici firma tarafından yetkilendirilmiş
olan bir yetkili servis tarafından değiştirilmesi gerekir.
 Cihaz açık durumdayken gözetimsiz durumda bırakmayın.

 Cihaz kullanılmıyorsa elektrik fişini prizden çıkarın ve açma/kapama düğmesini
OFF (KAPALI) konuma getirin. Cihazın kullanılmadığı durumlarda cihazınızı asla
prize takılı durumda bırakmayın.
 Ütüleme sistemi kontrol ünitesi normal kullanım sırasında hareket ettirilmemelidir.
Cihazınızı ısıya dayanıklı düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
 Cihazınız herhangi bir zamanda düşmüşse ve sistemde gözle görülür bir hasar
varsa (kontrol ünitesinde veya ütüde) cihazınızı kullanmayın. Ütüleme sisteminizi
kullanmadan önce, kontrol ve onarım için yetkili servise gönderilmesini sağlayın.
 Bu kullanım kılavuzunu muhafaza ederken gerekli özeni gösterin ve bu kılavuzu
ileride yararlanmak üzere saklayın.
 Bu cihaz, radyo paraziti ile ilgili 55014 EEC EN Direktifi’ne uygundur.
 Ütü masası elektrik prizine takıldığında, ütüleme sistemini ütü masasında bulunan
yardımcı priz yuvasından çıkartmayın.
 Priz yuvasının içine herhangi bir cisim sokmayın.
 Ütü masası çalışma konumunda olmadığı sürece, ütü masasının elektrik fişini prize
takmayın.
 Ütüleme sistemi kazan standında olduğunda, ütü masasını asla hareket ettirmeyin.
 Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, elektrik kablosunun tamamen çözülmüş
durumda olduğundan emin olun.

KULLANIMLA İLGİLİ UYARILAR
Cihazın ayaklarının yanlışlıkla açılmasını önlemek için, aşağıdaki talimatları dikkatli
bir şekilde uygulayın:
 Emniyet mandalını (K), SADECE ütü masası yerde yatay konumda olduğunda
serbest bırakın.
 Cihazınızı hareket ettirmeden önce emniyet mandalının sabitlendiğinden emin olun.

CİHAZIN TAŞINMASI
Ütü masasında, cihazın kullanıldığı alandan cihazın muhafaza edileceği yere
taşınmasını sağlayan tekerlekler bulunur.

CİHAZIN KULLANIMI
 Ütü masasını tekerlekler (C) ve ayaklar
(M) ile zemine yerleştirin.
 Ütü masasını kaldırın ve uygun yüksekliği
ayarlamak için emniyet mandalına basın.
(Şekil 1) Bu işlemi yaparken çok dikkatli
olun.
 Ütü masasını kapatmak için kolları (L)
yukarı doğru çekin (Şekil 2) ve aynı anda
ütü masası duruncaya kadar indirin.
 Kazan standını (F) dışarıya doğru çevirin.
Şekil 1
 Ütü masası kılıfının yerine düzgün şekilde oturduğundan
emin olun ve gerektiğinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
1. Ütü masası kılıfını tutan şeridi gevşetin.
2. Ütü masası kılıfını yerine yerleştirin ve düzeltin, kontrol paneli tarafında bulunan
her iki köşenin de uygun şekilde yerine oturmuş olduğundan emin olun.

3. Ütü masası kılıfı yerine sıkıca oturuncaya kadar şeridi çekin, ardından kılıf
kopçası (J) ile sabitleyin. (Şekil 3)
4. Kılıf kopçasının herhangi bir şekilde emniyet mandalına temas etmediğinden
emin olun.
Önemli: Cihazınızın vakumlama ve üfleme fonksiyonlarını
engelleyebileceğinden, başka herhangi bir ütü masası koruyucu örtüsü vb.
kullanmayın.












Ütüyü ve/veya kazanı standlarına yerleştirin.
Ütünün veya kazanın elektrik fişini yardımcı prize (H) takın.
Ütü masasının elektrik kablosunu (N) uygun bir prize takın.
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi (E) açıldığında, özel uyarı lambası yanacak ve
ütü masası ısınmaya başlayacaktır.
Damlama olasılığını önlemek için, ütüyü kullanmaya başlamadan önce en az 10
dakika kadar bekleyin.
Ütü masası vakumlama işlemini başlatmak için, (D) düğmesini (I) konumuna getirin.
Ütü masası üfleme işlemini başlatmak için, (D) düğmesini (II) konumuna getirin.
Buharlı ütüleme işlemi sırasında, sistemi vakumlama veya üfleme ayarına getirin.
Ütüleme işlemini tamamladıktan sonra, düğmeleri kapatmadan önce 10 dakika
kadar bekleyin.
Ütüyü ve/veya kazanı ütü masasından kaldırın.
Kazan standını kapatın.

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4

 Ütü masasını taşımadan önce, emniyet mandalının doğru konumda olduğundan
emin olun (Şekil 4).

İPUÇLARI
Yoğuşma suyu oluşumunu önlemek için, ütüleme işlemine başlamadan önce ütü
masasını en az 10 dakika içinde değiştirmenizi öneririz.
En iyi ütüleme sonuçlarını elde etmek için, ağır kumaşları (pamuklu, keten, yünlü
vb.) ütülerken vakumlama, ipekli kumaşların ütülenmesi sırasında ise üfleme
işlemini yapmanızı tavsiye ederiz.

YETKİLİ SERVİSLER
 Cihazınız normal bir şekilde çalışmıyorsa veya cihazınızın arızalanması durumunda
cihazınızı kullanmayın. Onarım işlemleri için üretici firma tarafından yetkilendirilmiş
bir yetkili servise başvurun ve cihazınızın onarımında orijinal yedek parçalar
kullanılmasını talep edin. Hatalı yapılan onarım işlemleri cihazınıza hasar verebilir.
 Özel aletler gerekli olduğundan, cihazın elektrik kablosu kullanıcı tarafından
değiştirilemez. Hasarlı elektrik kablosunun değiştirilme işlemi sadece yetkili
servisler tarafından yapılmalıdır.

CİHAZIN HURDAYA AYRILMASI
Cihazınızın hurdaya ayırma işlemini yaparken, cihazın elektrik kablosunu fişten
çekin ve elektrik kablosunu kesin.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Voltaj
Toplam Güç

: 230 V - 50 Hz
: 250W

Cihazın veya cihazın ambalajı üzerinde bulunan
simgesi, ürünün normal evsel
atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler
normal evsel atıklardan ayrı olarak, yerel kuruluşlar tarafından belirlenmiş özel
toplama alanları yoluyla atılmalıdır.
Eski cihazların uygun şekilde hurdaya ayrılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde
oluşabilecek olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.
Eski cihazlarınızın hurdaya ayrılması ile ilgili daha fazla bilgi için yerel belediyenize,
atık toplama merkezlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.
Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan talimatlardan herhangi birine doğru
bir şekilde uyulmaması durumunda, garanti şartları otomatik olarak geçersiz
hale gelecektir.

