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KULLANIM KILAVUZU

05.2012

1. Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
2. Bu ürünü, sadece bu kılavuzda belirtildiği şekilde kullanın. Diğer kullanımlar
tavsiye edilmez ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
3. Bu ürünü suya veya diğer sıvılara batırmayın, elektrik çarpması ve
yaralanmayla sonuçlanabilir.
4.
Bu duruma su deposunun boşaltılması ve doldurulması da dahildir.
5. Cihazı çocukların yakınında kullanırken yakın gözetim altında bulundurun.
6. Cihazı çalışırken gözetimsiz bir şekilde bırakmayın.
7. Bu cihaz, deri yanıklarına neden olabilecek yüksek ısı ve buhar kullanarak
çalışmaktadır. Buhar Ağzı çevresinde işlem yaparken tedbirli olun.
8. Yanıkları önlemek için cihazda bulunan sıcak metal parçalara, sıcak su veya
buhara temas etmeyin.
9. Buharlama makinesini su deposunu doldurmadan çalıştırmayın. Cihazı
çalıştırmadan önce ve kullanımınız sırasında su seviyesini daima kontrol
edin.
10. Hortumu yerde bırakmayın, gerektiği zaman sarın.
11. İnsanlara veya hayvanlara doğrudan buhar püskürtmeyin.
12. Giysiler üzerinizdeyken buhar vermeyin.
13. Suyu doğrudan rezervuara dökmeyin. Suyu sadece su deposuna dökün.
14. Buhar Kafası bağlantılarını değiştirmeden önce, yanıkları önlemek için cihazı
KAPATIN ve cihazın soğumasını bekleyin.
15. SINGER Home Essentials’a ait olmayan aksesuar veya bağlantıların
kullanılması yangın, elektrik çarpması veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
16. Depo veya hortumun içine asla herhangi bir cisim sokmayın.
17. Hortumu ve buhar kafasını deponun üzerinde tutun.
18. Sadece dikey hareketlerle buhar verin. Cihazı asla yatay konumda
kullanmayın.
19. Cihazın tamamen soğuması için en az 30 dakika bekleyin ve cihazı yerine
kaldırmadan önce su deposunu ve su rezervuarını boşaltın.
20. Cihazı, teleskopik direkten kavrayarak hareket ettirin. Cihazın tekerlekleri
sıkışmışsa zorlamayın. Tekerlekleri incelemeden önce cihazı kapatın,
tamamen soğumasını bekleyin, su deposunu ve su rezervuarını boşaltın.
21. Cihaz kullanılmadığında, cihazı bir yerden bir başka yere taşırken ve cihazı
22. Cihazı veya cihazın herhangi bir parçasını açık alev, pişirme veya diğer
ısıtma cihazlarının yakınına koymayın.
23. Kablo zarar görürse veya cihaz düşürülür ya da hasar görürse, cihazı
çalıştırmayın.
24. Elektrik çarpmasını önlemek için buharlama makinesini sökmeyin. Cihazı,
inceleme ve tamir için en yakın SINGER yetkili servisine götürün. Cihazın
hatalı olarak monte edilmesi veya tamir edilmesi, cihaz kullanıldığında
yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
25. Su deposuna deterjan koymayın, cihazınız zarar görebilir. Saf su veya
demineralize su kullanmanızı tavsiye ederiz.
26. Cihazınızı sadece kapalı mekanlarda kullanın.

ÖZEL TALİMATLAR:
Bir devrenin aşırı yüklenmesini önlemek için, aynı devrede yüksek elektrik
gücüne sahip bir başka cihaz çalıştırmayın. Bir uzatma kablosu kullanmanız
şartsa 15 amperlik bir kablo kullanın. Daha az ampere sahip kablolar
aşırı ısınabilir. Kabloyu, çekilemeyecek veya takılıp düşülmeyecek şekilde
yerleştirmeye özen gösterin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR
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Bu SINGER Home Essentials ürününü satın aldığınız için teşekkür
ederiz. 150 yıldan fazla bir süredir, giysileriniz ve kumaşlarınızın
yeni görüntülerini muhafaza etmek için kaliteli ve dayanıklı
cihazlarla uzman giysi bakımı olanağı sağlayarak dünyanın her
yerinde, her evinde bulunuyoruz...

BUHARLAMA MAKİNENİZİ TANIYIN
3
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1.
2.
3.
4.
5.

Sap
Buhar Kafası
Buhar Kafası Askısı
Giysi Askısı Kancası
Esnek Isı
Geçirmeyen Hortum
6. Hortum Bağlantı
Parçası
7. Açma/Kapama
Düğmesi

8. Tahliye Tapası
9. Hortum Tabanı
10. Direk Tabanı
11. Su Deposu
12. Teleskopik Direk
13. Döner Askı
14. Kumaş Fırçası
15. Pli Bağlantısı
16. Giysi Mandalları

17.
18.
19.
20.
21.

Su rezervuarı
Tekerlek Sistemi
Direk Mandalları
Subap Kapağı
Giysi Mandalı
Çubuğu
22. Elle Kullanılır Buhar
Levhası
23. Koruyucu Eldiven
24. Güç Göstergesi Işığı

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Gerilim : 220-240V
~50/60 Hz
Güç
: 1500 W
Teknik Özellikler ve bu kılavuz önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
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CİHAZINIZIN MONTAJI

Buharlama Makinenizin Montajı
• Tüm ambalajları çıkartın.
• Buharlama makinesinin tabanını yere koyun ve Su Deposunu
çıkartın.
• Teleskopik Direği, Direk Tabanına yerleştirin ve halkayı, kilitlemek
için saat yönünde çevirin.
• Giysi askısı kancasını, şekilde gösterildiği gibi Teleskopik Direğin
üzerine takın.
• Teleskopik Direği, mandalları açarak ve direği tamamen çekerek
uzatın. Sağlamlaştırmak için mandalları kilitleyin.
• Isı Geçirmeyen Hortumu, Hortum Tabanının üzerine doğru iterek
ve kilitlemek için saat yönünde 1/4 tur çevirerek takın.
• Buhar Kafasını, Buhar Kafası Askısının üzerine asın.

UYARI:
YARALANMALARI VE YÜZEY HASARLARINI ÖNLEMEK İÇİN
BUHAR KAFASINI KULLANMADIĞINIZDA, DAİMA BUHAR KAFASI
ASKISINA ASIN.
KULLANIM SIRASINDA HORTUMDAN YUMUŞAK BİR BUHAR AKIŞI
ELDE ETMEK İÇİN TELESKOPİK DİREĞİN TAMAMEN UZATILMIŞ
OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.
HORTUMU AŞIRI KUVVETLE ÇEKMEYİN VEYA CİHAZI
HORTUMUNDAN ÇEKEREK HAREKET ETTİRMEYİN. ZARAR
VEREBİLİRSİNİZ VEYA YARALANMALARA NEDEN OLABİLİRSİNİZ.
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Pli Bağlantısının Montajı ve Kullanımı
• Buharlama makinesini kapatın, Buhar Kafasından buhar
çıkmayıncaya ve cihaza dokunulabilecek kadar soğuyana dek
bekleyin.
• Pli Bağlantısının oluğunu, Buhar Kafasının altındaki çivilere takın.
• Pli Bağlantısını, bir tık sesi duyuncaya kadar yavaşça yerine itin.
• Kullanım için, pli yapmak üzere kumaşı Buhar Kafası ve Pli
Bağlantısının arasına yerleştirin. Pliyi preslemek için Buhar
Kafasını dikey şekilde hareket ettirin.

Kumaş Fırçasının Montajı ve Kullanımı
• Buharlama makinesini kapatın, Buhar Kafasından buhar
çıkmayıncaya ve cihaz dokunulabilecek kadar soğuyana dek
bekleyin.
• Kumaş Fırçasının çivilerini Buhar Kafasının deliklerine geçirin.
• Kumaş Fırçasını, inatçı kırışıklıkları gidermek için kullanarak,
alıştığınız şekilde buharla ütüleyin.

TR
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Askı Düzeneğinin Katlanması
• Buhar Kafası Askısı düzeneğini, Teleskopik Direğe sabitleyin.
• Döner Askının kancasını eğin ve Buhar Kafası Askısının düz
tarafındaki deliğe yerleştirin. Kilitlemek için yavaşça bastırın.
• Döner Askının kolunu, yanları tamamen uzayana kadar çekin.
• Yatay çubuğu, çubuğun üzerindeki noktaları hizalayarak kilitleyin.

Giysi Mandallarının Montajı ve Kullanımı
• Giysi Mandallarını, Katlanan Askının yatay çubuğunun üzerindeki
deliklere oturtun.
• Giysi Mandalı Çubuğunu, Teleskopik Direğin altına tutturun.
• Kullanmak için, giysiyi üst mandallara asın ve alt mandallarla
sabitleyin. Böylece buharla ütülemek veya pli yapmak için giysiyi
daha gergin tutabilirsiniz.

UYARI: YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN AKSESUARLARI
TAKARKEN DAİMA BUHARLAMA MAKİNENİZİ KAPATIN.
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Su Haznesinin Doldurulması
•
• Su deposunu, tutma sapından yukarıya doğru çekerek çıkartın.
• Subap Kapağını çevirerek Su Deposundan çıkartın, depoyu
soğuk suyla doldurun ve Subap Kapağını yerine takın. Sıcak su
kullanmayın. Buharlama makinenizin ömrünü uzatmak için saf su
veya demineralize su kullanmanızı tavsiye ederiz.
• Deponun su kapasitesi 2.5 litredir.
•

makinesinin tabanındaki kutup başıyla denk geldiğinden ve
boşluğa sıkıca oturduğundan emin olun.

NOT: Buharlama makinenizi susuz şekilde kullanmayın. Bu durum,
cihazınıza zarar verebilir.
Asla koku, kola veya yumuşatıcı dahil olmak üzere, katkı maddesi
içeren su kullanmayın. Bu durum buharlama makinesinin içinde
tortu birikmesine neden olabilir ve giysileriniz lekelenebilir.

TR
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Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu
Kullanım
Makineyi monte edin ve buhar hortumunun, gövdeye iyice
takıldığından emin olun. Cihazı açın, gösterge ışığı yanacaktır.
Buhar çıkışını ve durmasını kontrol etmek için uzaktan kumanda
düğmesine basın.
Cihazınızı kapatırsanız uzaktan kumanda çalışmaz.
Kullanım Talimatı

Uzaktan Kumanda
Düğmesi

Fişi takın ve buhar hortumunun, gövdeye
iyice takıldığından emin olun. Tutma
sapının üzerindeki pil yuvası kapağını
açın ve ince tabakayı çıkartın. )Uzaktan
kumandanın düğme tipi pilinin, cihazı
çalıştırmaya yetecek güçte olduğundan
emin olun(. Cihazı açın, gösterge ışığı
yanacaktır.

Tutma sapının üzerindeki düğmeye
basın, buharlama makinesi hazır durumdadır ve makineden buhar
çıkmayacaktır. Düğmeye tekrar bastığınızda makineden buhar
çıkmaya başlar.
Cihazınızı kapatırsanız, uzaktan kumanda çalışmaz.
Düğme Tipi Pilin Değiştirilmesi
Düğme tipi pil çalışmadığında pili
değiştirmelisiniz.
Tutma sapının üzerindeki vidalı
kapağı çıkartın ve )GPA76 LR44 1.5V(
özelliklerinde olan düğme tipi pili değiştirin.
Lütfen pilleri yuvaya yerleştirirken anot ve katot yerlerine dikkat
edin. Kapağı kapatın ve sabitlemek için vidalayın.
Uyarı:
uygulamayın.
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NASIL BUHARLAMA YAPACAKSINIZ
• Su deposunu doldurun.
• Teleskopik Direği, mandalları açarak ve direği tamamen uzatarak
uzatın. Sabitlemek için mandalları kilitleyin.
•

AÇMA/KAPAMA düğmesinden çalıştırın. Güç Göstergesi ışığı
yanacaktır.

• Cihazınız sadece 45 saniyede hazır olacaktır.
• Giysiyi Döner Askıya asın. Ayrıca pas içermeyen, temiz bir
giysi askısı da kullanabilir ve askıyı Giysi Askısı Kancasına
yerleştirebilirsiniz.
• Koruyucu eldiveni, giysiyi tutan elinize giyin.
• Buhar Kafasını, buhar delikleri vücudunuzdan uzakta olacak
şekilde tutun.
•

ve yukarı aşağı dikey olarak hareket ettirin, giysinin altından
başlayarak üste doğru hareket ettirin.

• Kırışıklıkları düzeltmek için kumaşın içinden ve dışından buhar
yükselecektir. Serbest kalan )eldivenli( elinizle düzelterek, giysiye
buhar vermeye devam edin.
• Kumaşın kırışıklıkları tamamen düzelene kadar işlemi tekrar edin.
• İşiniz bitince Açma/Kapama Düğmesinden cihazı kapatın.
•
• Buhar Kafasını kullanmadığınız durumlarda Buhar Kafası
Askısına asın.
• Cihazınızı yerine kaldırmadan önce Su Deposunu boşaltın.
TR
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Buharlama İçin İpuçları:
• Asla hortumun kıvrılmasına izin vermeyin.
• Perdeler asılıyken buharla ütülenebilir.
• İnatçı kırışıklıkları çıkarmak için Kumaş Fırçası da
kullanabilirsiniz.
NOT: Buharlama makinenizi susuz kullanmayın. Bu durum,
cihazınıza hasar verebilir.
Asla koku, kola veya yumuşatıcı dahil olmak üzere, katkı maddesi
içeren su kullanmayın. Bu durum buharlama makinesinin içinde
tortu birikmesine neden olabilir ve giysileriniz lekelenebilir.
UYARI:
BUHARLAMA MAKİNESİNİ HER ZAMAN ZEMİNDEYKEN KULLANIN.
KULLANIM SIRASINDA HORTUMDAN LIKIRTI SESİ GELEBİLİR.
BU NORMALDİR VE HORTUMUN İÇİNDEKİ YOĞUŞMADAN
KAYNAKLANMAKTADIR. YOĞUŞMANIN DEPOYA GERİ AKMASINI
SAĞLAMAK İÇİN HORTUMU YUKARIYA DOĞRU TUTUN.
GİYSİLER ÜZERİNİZDEYKEN ASLA BUHAR VERMEYİN. YANIKLARA
VE YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR.
BUHARLAMA MAKİNESİNİ GİYSİYE DOĞRU FAZLACA ÇEKERSENİZ,
CİHAZIN DEVRİLMESİNE NEDEN OLABİLİRSİNİZ.
BUHARLAMA MAKİNESİNİ DEPOSUNDA SU YOKKEN
ÇALIŞTIRMAYIN.
BUHARLAMA MAKİNESİNİ KESİNTİSİZ OLARAK 3 SAATTEN FAZLA
ÇALIŞTIRMAYIN.
BUHARLAMA MAKİNESİNİ SU DEPOSUNUN SAPINDAN
KALDIRMAYIN.

Elle Kullanılan Buhar Levhası
Buhar Levhasını, yakalar, cep kısımları ve her türlü kenar
konusunda yardımcı olması için kullanabilirsiniz.
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CİHAZINIZIN TEMİZLİĞİ
SINGER, buharlama makinenizi en az haftada bir kez
temizlemenizi tavsiye eder. Su deposunu tutma sapından yukarıya
doğru çekerek çıkartın.
•
• Buharlama makinesinin soğuması için en az 30 dakika bekleyin.
• Isı Geçirmeyen Hortumu çıkartın. Teleskopik Direği katlayın ve
çıkartın.
• Su Deposunu çıkartın ve boşaltın. Temiz suyla çalkalayın ve
tamamen kurumasını bekleyin. Su Rezervuarının üzerine tekrar
yerleştirin.
• Su Deposunu, Tahliye Tapasını çıkartarak ve içindekini boşaltarak
boşaltın.
• Su Rezervuarını ve Hortum Bağlantısı Parçasını temiz suyla
doldurarak ve suyu tamamen boşaltarak yıkayın. Tahliye Tapasını
yerine takın.
• Cihazı yerine kaldırmak için, Hortumu, Teleskopik Direğe bir tur
dolayın ve Buhar Kafasını, Buhar Kafası Askısına yerleştirin.

Mineral Birikintilerinin Temizliği
Sert suyun içindeki minerallerin buharlama makinesinin içinde
birikinti oluşturması doğal bir durumdur, bu durum kesintili
veya zayıf buhar çıkışına neden olur. SINGER, suyunuzun
kalitesine bağlı olarak bu buharlama makinesinin kullanımından
ilk 1 veya 2 hafta sonra mineral birikintilerini temizlemenizi
tavsiye eder. Buharlama makinenizde demineralize veya saf su
kullanmıyorsanız, ayda bir kez aşağıdaki adımları takip edin.
•

prizden çekin.
• Isı Geçirmeyen Hortumu çıkartın. Teleskopik Direği katlayın ve
çıkartın.
• Su Rezervuarını ve Su Deposundaki suyu boşaltın.
• 1 ölçek sirke ve 1 ölçek suyla bir karışım hazırlayın.
• Bu karışımı, Su Rezervuarının yaklaşık yarısı doluncaya kadar,
hortumun üstüne yakın seviyede Hortum Bağlantısı Parçasından
içeriye dökün.
• Karışımı yaklaşık 40 dakika kadar bekletin.
• Tahliye Tapasını çıkartarak ve karışımı lavaboya veya küvete
dökerek boşaltın.
• Cihazı, bir lavabo veya küvet üzerinde eğerek ve suyu dışarıya
boşaltarak, karışımın Hortum Bağlantısı Parçasından dökün.
• Hortum Bağlantısı Parçası ve Su Rezervuarının ağzından içeriye
temiz su dökün ve suyu boşaltın. Sirke kokusu yok olana kadar
bu işlemi tekrarlayın.

TR

• Cihazınızı tekrar monte edin.
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AKSESUARLAR VE ÖZELLİKLER
Saniyeler içinde Buhar Gücü

Sadece 45 saniyede buhar vermeye hazır olur.

Teleskopik Askı Direği

Uzun giysiler için ayarlanabilen yükseklik
sağlar.

360˚ Dönebilen Askı

Dahili 360 derece dönebilen askı, giysilerin her
açıdan buharlanmasını kolaylaştırır.

Açılır Kapanır Askı Sistemi

Kolay saklanabilmesi için kolayca katlanır.

Ağır Kalibreli Kumaş Hortumu

Dayanıklı ve esnektir, kullanım sırasında
ısınmaz.

Otomatik Kapanma

Güvenlik özelliği, depoda su kalmadığında,
buharlama makinesini otomatik olarak kapatır.

Çok Büyük Şeffaf Su Deposu

90 dakika kesintisiz buhar sağlar.

Kolayca Doldurulan
Çıkarılabilir Depo

2.5 litre kapasiteli, geniş depo.

Giysi Mandalı Sistemi

Rahatlıkla kullanılan mandallar giysileri
yerinde tutar.

Şık, 4 Tekerlekli Sistem

Denge ve hareketlilik konusunda size yardımcı
olur, cihazın kolayca saklanması için dönerek
hareket eder.

Aksesuar Kiti:

Pli Parçası ve Kumaş Fırçası.

Kullanışlı İpuçları:
• Buhar Kafasını ipek, kadife ve diğer hassas kumaşlarla temas
ettirmeyin.
• Özellikle hassas kumaşlarda, tüm giysiyi buharla ütülemeden
önce, ısı ayarını giysinin görünmeyen bir yerinde )örneğin iç dikiş
yeri( deneyin.
• Buharla ütülemeden önce daima giysinin bakım etiketine
başvurun.
sembolü giysinin buharla ütülenebileceğini,
sembolü
giysinin buharla ütülenmemesi gerektiğini belirtir.
• Kalın kumaşlar daha fazla buhar gerektirebilir.
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SORUN GİDERME KILAVUZU
SORUN

NEDENİ VE ÇÖZÜMÜ

Cihaz buhar vermiyor

•

İki adet gösterge ışığı
yanmıyor

• Evdeki şalter/topraklama devresi şalteri veya
sigorta atmıştır - Prizi kontrol edin veya daha fazla
yardıma ihtiyacınız varsa uzman bir elektrikçi
çağırın.

Cihaz buhar vermiyor

• Cihazın içinde mineral birikintisi oluşmuştur Mineral Birikintilerinin Temizliği işlemini takip edin.

İki adet gösterge ışığı
yanmıyor

• Su deposu boştur - su deposunu doldurun.

Hortumdan ve buhar
ağzından aşırı derecede
lıkırtı sesi geliyor

• Hortumda yoğuşma oluşuyordur - biraz lıkırtı sesi
buhar işleminin doğal sesidir.

Fişi prize takın.

• Aşırı derecede lıkırtı sesi geliyorsa, suyun depoya
geri akmasını sağlamak için hortumu dikey olarak
uzatın.

TR

Buhar kesintili olarak
çıkıyor

• Cihazın içinde mineral birikintisi oluşmuştur Cihazın birkaç saniye boyunca aralıklı olarak
buhar vermeyi durdurması normaldir.
• Buhar daha uzun süre duruyorsa, Mineral
Birikintilerinin Temizliği işlemini takip edin.

Arıza giderme kılavuzu sorununuzu çözmüyorsa, lütfen yetkili SINGER servisine başvurun.
SINGER®, Singer Company Limited S.à r.l. veya Bağlı Şirketleri’nin münhasır ticari markasıdır.
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TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalajı ile yapınız. İndirme,
bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan
emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs.
etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deforme olmamasına, zarar görmemesine, taşıma sırasında
hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış
etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;
a-) Sözleşmeden dönme,
b-) Satış bedelinden indirim isteme,
c-) Ücretsiz onarılmasını isteme,
d-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından
birini kullanabilir.
Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
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