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BAŞLAMADAN ÖNCE  

Bu cihaz, kullanıcıyı mümkün olan yerlerde olası tehlikelerden korumak için yürürlükteki 

Avrupa Mevzuatına uygun olarak üretilmiştir. Bu tür bir cihaza aşina olsanız bile, 

kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Bu cihazı yalnızca tasarlandığı amaç 

için kullanın. İleride danışmak için bu kılavuzu saklayın. Bu cihazı başkalarına vermeye 

karar verirseniz, bu kullanma kılavuzunu da eklemeyi unutmayın. 

Bu kılavuzda verilen bilgiler, aşağıdaki sembollerle belirtilmiştir: 

        ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE 

YANMA TEHLİKESİ 

ELEKTRİK TEHLİKESİ 

UYARI – MADDİ HASAR ! 

Diğer sebeplerden kaynaklanan hasar tehlikesi 

KULLANIM AMACI  

Cihazı, mermer, seramik, taş, fayans, parke ve parke zeminler gibi zeminleri, işlem 

görmüş ve su geçirmez olması koşuluyla iyice yıkamak ve sterilize etmek için 

kullanabilirsiniz.Cihaz, deterjan yardımı olmadan aktif buhar gücünü kullanır. 

Makinenin, yanlış kullanımından kaynaklanan her türlü hasar için herhangi bir 

sorumluluktan muaf olan üretici tarafından makinenin başka hiçbir amaç için 

kullanılmaması önerilmektedir. Yanlış kullanım her türlü garantinin geçersiz kılınmasına 

neden olur. 

DİĞER RİSKLER  

Uyarı ! 

• Cihazı mum ile işlenmiş yüzeylerde kullanmayın. Balmumu ısı ve buhar etkisiyle 
giderilecektir. İşlenmemiş veya geçirgen ahşap zeminlerde kullanmayın. Cihazı 
herhangi bir ahşap yüzeyde uzun süre açık bırakmayın: ahşap şişebilir.  

• Cihazı önce evdeki zeminin gizli bir alanında test edin. Alternatif olarak, zemin 
üreticisinden temizlik prosedürleri hakkında bilgi isteyin. 

• Hassas ve sentetik kumaşlarda veya deri giysilerde kullanmayın. 

GÜVENLİK UYARILARI  

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN. 

• Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve bu nedenle ticari veya 
endüstriyel amaçlara uygun olmadığı düşünülmektedir. 

• Yanlış kullanım veya bu kitapçıkta belirtilenler dışındaki herhangi bir kullanımdan 
doğan sorumluluk üretici tarafından peşinen reddedilir. 

• Yetkili Servis Merkezine geri gönderildiğinde, ücretsiz servisimiz ürünün yetersiz 
ambalajlanmasından kaynaklanan hasarları kapsamadığından orijinal kutuyu ve 
ambalajı saklamanızı öneririz. 
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• Cihaz üreticisi tarafından önerilmeyen veya tedarik edilmeyen aksesuarların 
kullanılması yangın, elektrik çarpması veya insanların yaralanmasına neden olabilir.  

• Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından 
kullanılmaya uygun değildir; cihazın deneyimi ve bilgisi olmayan kullanıcılar veya 
kullanıcı talimatı verilmeyen kullanıcılar, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından 
denetlenmelidir. 

       Çocuklar için TEHLİKE 
• Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından 

kullanılmaya uygun değildir; cihazın deneyimi ve bilgisi olmayan kullanıcılar veya 
kullanıcı talimatı verilmeyen kullanıcılar, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından 
denetlenmelidir. 

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 
• Cihazı ve güç kablosunu daima 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerlerde 

saklayın. 
• Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmadan ve 

çalışma sırasında izlenmeden çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. 
• Cihazı çocukların sıcak parçalara ulaşamayacakları şekilde yerleştirin. 

• Potansiyel olarak tehlikeli olabileceğinden ambalajı çocukların yakınında bırakmayın.  
• Çocukların güç kablosunu tutmasını önleyin, aksi halde cihazın düşmesine neden 

olabilirler. 
• Bu cihazın imha edilmesi durumunda, güç akorunun kesilmesi önerilir. Ayrıca, 

potansiyel olarak tehlikeli bileşenlerin, cihazla oynarken çocukların kendilerini 
incitmelerini önlemek için zararsız hale getirilmesi önerilir. 

 Yanma Riski 
• Cihazın metal parçalarına, sıcak suya veya buhara çalışırken ve kapatıldıktan sonra 

birkaç dakika boyunca yanıklara neden olabileceğinden dokunmayın. 

• Buharı vücudun bölümlerine veya evcil hayvanlara, bitkilere veya 
hassas nesnelere doğrultmayın. 

• Cihazı çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra yerde bırakmayın. 

• Buharı asla elektrikli parçalar içeren ekipmanlara doğrultmayın 
(örneğin fırınların içinde). 

• Bezi buhar kafasından çıkarmadan önce güç kablosunu prizden çekin. Buhar başlığı 
ve bez iyice soğuyana kadar en az 5 dakika bekleyin. 

• Kazan en iyi sıcaklığa ulaşmadan buhar düğmesine basmayın: başlıktan çıkan sıcak 
su tehlikesi. 

• Cihaz kullanılmadığında elektrik prizinden çıkarın ve tek tek parçaları takmadan veya 
çıkarmadan önce veya temizlemeden önce soğumasını bekleyin . 

 

16 

  T
R

  

   



 ELEKTRİK UYARILARI 
• Cihazı elektrik prizine takmadan önce, bilgi plakasında gösterilen voltajın yerel voltaj 

kaynağına uygun olduğundan emin olun. 
• Üretici tarafından onaylanmamış aksesuarların kullanılması maddi hasarlara ve kişisel 

yaralanmalara neden olabilir. 
• Akım taşıma kapasitesi yetersiz olan kabloları veya prizleri kullanmayın. 
• Cihazı daima topraklı bir prize takın. 
• Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın. 
• Cihazı elleriniz ıslak veya çıplak ayakla kullanmayın. 
• Güç kablosu veya fişi hasar görmüşse veya cihaz arızalıysa, cihazı kullanmayın. 

Herhangi bir kazayı önlemek için, güç kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere 
tüm onarım işlemleri Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır. 

• Aynı prize başka bir yüksek güçlü cihaz (elektrikli ısıtıcı, ütü, radyatör vb.) Takmayın. 
Elektrik yükü tehlikesi. 

• Cihazın sıcak parçalarını güç kablosunun üzerine koymayın. 
• Cihazı fişten çekmek için güç kablosunu çekmeyin. 
• Güç kablosunu keskin kenarlara veya keskin parçalara karşı bırakmayın. 
• Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmediğinden emin olun. 
• Cihazı güç kablosundan çekerek hareket ettirmeyin. 
• Şimşekli havalarda güç kablosunu prizden çekin. 
• Cihaz elektriğe bağlıyken kabloyu asla elinize sarmayın. 

 

 UYARI – Maddi Hasar 

• Cihazı kullanmadan önce, işlemden geçirilecek nesnelerin, yüzeylerin ve kumaşların 
yüksek sıcaklıkta buhara karşı dayanıklı veya bunlarla uyumlu olduğundan emin olun. 
Özellikle tuğla zeminler, ahşap yüzeyler, deri, ipek veya kadife gibi hassas kumaşlar 
için üreticinin talimatlarına bakmanız ve gizli bir parça veya numune üzerinde bir test 
yapılması önerilir. 

• Uygulama yapılacak yüzey soğuksa silecek fırçasını kullanmayın. Herhangi bir termal 
şok kırılmasına neden olabilir. Özellikle düşük sıcaklıklara sahip mevsimlerde, 
yaklaşık 40 cm mesafeden temizlenecek yüzey üzerinde bir püskürtme kullanarak 
camı önceden ısıtın. 

• İlk kullanımda veya uzun bir aradan sonra, fazla suyu temizlemek için buharı boş bir 
alana yönlendirin. 

• Buhar başlığını cam yüzeylerde kullanmayın. 

• Cihazı aşınmış bir bezle kullanmayın. Zeminin hasar görme ve çizilme tehlikesi.  
• Kullanmadan önce güç kablosunu daima açın. 

• Cihazı kazanda su olmadan kullanmak pompaya zarar verebilir. 
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• Depodaki su seviyesini düzenli olarak kontrol edin. 
• Köpüklü (karbonatlı) su kullanmayın. Musluk suyu özellikle sertse, %50 musluk suyu 

ve %50 minerali giderilmiş su karışımı kullanın. 
• Cihazı söküp tüm parçalarının soğumasını sağladıktan sonra cihaz sadece yumuşak, 

hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Asla plastik parçalara zarar verebilecek 
çözücüler kullanmayın. 

• Tanka kireç çözücü ürünler veya diğer kokulu maddeleri dökmeyin; Aksi takdirde 
garanti iptal edilebilir. 

• Cihazı kaldırmadan önce daima fişini çekin. Deponun soğumasını ve tamamen 
boşaltmasını bekleyin. 

• Cihazı atmosferik etkenlere (güneş, yağmur vb.) maruz bırakmayın. 
• Cihazı dış mekanlarda kullanmayın. 
• Bu üründe üretici tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir değişiklik, 

güvenliğinin kaybedilmesine ve kullanıcı tarafından cihazın kullanılamamasına ve 
garantisinin geçersiz kılınmasına yol açabilir. 

• Cihazı sökmeyin. Kullanılacak veya temizlenecek dahili parça yoktur. 

 Diğer Sebeplerden Kaynaklanan Hasar Tehlikesi 
• Cihazı kapalı ortamlarda ve yağ bazlı boyalar, çözücüler veya su yalıtım malzemeleri 

ya da yanıcı güç ya da diğer toksik ya da patlayıcı buharlar tarafından yayılan 
dumanların olduğu ortamlarda kullanmayın. 

• Cihazı bir merdiven yardımıyla kullanıyorsanız çok dikkatli olun. 

• Cihazı çalıştırmadan önce depoyu suyla doldurun. Tanka su dökmeden önce cihazın 
fişini çektiğinizden emin olun. 

• Cihazı sadece çalışma konumundayken açın. 

• Güç kaynağına bağlıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın. 
• Kısa bir süre için bile ayrılmanız gerektiğinde, cihazı kapatın ve daima elektrik 

kablosunu çıkarın. 

• Cihazı kapalı mekanda serin ve kuru bir yerde saklayın . 

• BİR SONRAKİ KULLANIMLAR İÇİN BU TALİMATLARI 

SAKLAYIN. 
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CİHAZIN TANIMI 

A – Buhar Başlığı P – Güç Kablosu + Fiş 

B – Su Haznesi Q – Buhar Düğmesi 

C – Hazne Kapağı R - Yıkanabilir kumaş velcro  

D – Buhar Hazır Gösterge Işığı    

E -  Buhar Ayarı 1 – Yıkanabilir Bezler 

F – Cihaz Gövdesi 2 – Halı Kızağı 

G – Tutma Kolu 3 - Uzatma/başlık 

H – Tutma Kolu Düğmesi 4 - Kürek 

I – Kablo Sarma 5 - 90° açılı başlık 

J – Teleskopik Boru 6 - Küçük fırça 

K - Teleskopik Boru ayarı 7 – Büyük Fırça  

L - Kablo Sarma Kancası 8 – Derz Fırçası 

M – Tutma Kolu 9 -  Döşeme Başlığı 

N – Ölçüm Kabı 10 –Cam Temizleme Başlığı 

O - Huni 11 – Temizleme Bezi 

Tip Etiketi 
Makinenin tabanında bulunan tip etiketinde, cihazın aşağıdaki verileri vardır:  

• Üretici bilgisi 
• model (Mod.) 

• seri numarası (SN) 

• elektrik voltajı (V) ve frekans (Hz) 

• elektrik tüketimi (W) 

CİHAZIN KURULUMU  

Cihazın ambalaj malzemelerini çıkarın. 

Cihaz gövdesini (F) buhar başlığına monte edin (Şek 2). Doğru kurulum bir "klik" ile 
gerçekleşir (Şek3).Teleskopik çubuğu (J) cihaz gövdesine monte edin (Şek5). Ayar 

kancasını (K) açın ve teleskopik çubuğu istenen seviyeye kadar uzatın (Şek4). 

Teleskopik çubuk cihaz gövdesine (F) yalnızca bir yönde takılabilir. Doğru kurulum bir 

"klik" ile gerçekleşir (Şek 5). 

KULLANIM TALİMATLARI  

Güç kablosunu tamamen açın. Kapağı tanktan (C) çıkarın. Su haznesini 350 ml taze 
soğuk su ile doldurun (Şek 6). Huniyi (L) ve birlikte verilen ölçüm kabını (K) kullanın: 
350 ml bir buçuk ölçüm kabına karşılık gelir. Depoyu tekrar kapatın. 

 Uyarı ! 
ASLA tankı 350 ml'den fazla doldurmayın. Özellikle kireçli / sert sularda  
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  %50 musluk suyu ve %50 minerali giderilmiş sudan oluşan bir karışım kullanın.  

Bezi buhar başlığının altına yerleştirin (Şek 7). Bezi cırt cırtlı bağlantıların üzerine 
yerleştirin. 

 Uyarı! 
Kuru çalışmayı önlemek için tankın yeterince doldurulduğundan emin olun. 

Cihazı kullanmadan önce, işlemden geçirilecek nesnelerin, yüzeylerin ve 

kumaşların yüksek sıcaklıktaki buhara karşı dayanıklı veya bunlarla uyumlu 

olduğundan emin olun. Özellikle tuğla zeminler, ahşap yüzeyler, deri, ipek veya 

kadife gibi hassas kumaşlar için, üreticinin talimatlarına başvurmanız ve gizli bir 

parça veya numune üzerinde bir test yapılması önerilir.  

 Uyarı! 
Cihaz çalışma sırasında yerde durursa, beyazımsı bir hale oluştuğunu fark 

edebilirsiniz. Endişelenmeyin çünkü normal kireç çözücü bir ürünle veya birkaç 

damla sirke ile çıkarabilirsiniz. 

Fişi topraklanması gereken sokete takın. Buhar düğmesini (E) çevirin. Gösterge lambası 

(D) yanarak cihazın açık olduğunu ve dahili kazanın ısınmaya başladığını gösterir. 

Birkaç saniye sonra başlıktan buhar çıkmaya başlar. Buhar düğmesini (E) gereken 

buhar miktarına bağlı olarak minimumdan maksimuma çevirin (Şek 8). Önce zemindeki 

tozu süpürdüğünüzden emin olun. Cihazı yerde kullanın. 

Parke, ahşap veya laminat gibi en hassas zeminler için, buhar akışının daha düşük bir 

seviyeye ayarlanması tavsiye edilirken, mermer, tuğla, fayans veya taş gibi derinlik 

temizliği gerektiren yüzeylerin, buharın ayarlanması önerilir.  

Cihaz, tanktaki su bitinceye kadar sürekli buhar üretir. Dolu bir tank yaklaşık 15 -18 

dakikalık sürekli buhara karşılık gelir. Tank susuz kalırsa, bir titreşim ve daha yüksek 

bir ses duyulacaktır. 

 Uyarı! 
Buhar başlığını bez olmadan kullanmayın. Temizleme bezi Yetkili Servis 

Merkezlerinden satın alınabilir. Cihazı iyi aydınlatılmış odalarda kullanın. 

 Uyarı! 

Yanma tehlikesi! Bezi çıkarmak için kullanım sırasında buhar başlığını ters çevirmeyin.  

Kullanım sırasında durulamak için bezi çıkarabilirsiniz. Buhar düğmesini (E) KAPALI 

konuma getirin. Fişi prizden çekin. Buhar başlığı ve bez iyice soğuyana kadar en az 5 

dakika bekleyin. 

Kullanım sırasında kazanın doldurulması 
Depoda su kalmadığında özel bir işlem gerekmez. Fişi prizden çekin. Su haznesini 350 

ml taze soğuk su ile doldurun (Şek 6). Huniyi (L) ve birlikte verilen ölçüm kabını (K) 

kullanın: 350 ml bir ölçüm kabına karşılık gelir. Depoyu tekrar kapatın. 

Kullanım Sonrası 
Buhar düğmesini (E) KAPALI konuma getirin. Güç kablosunu prizden çıkarın. Su 

deposunu kireç birikmesine neden olabilecek şekilde durgunlaşmayacak şekilde 

tamamen boşaltın (Şek. 16). 
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 Uyarı! 
Buhar başlığı ve bez iyice soğuyana kadar en az 5 dakika bekleyin. 

Bezi çıkarın. Buhar kafasındaki çubuğu kapatmak için cihazı öne doğru eğin. Doğru 

takma işleminde "klik" sesi duyulacaktır (Şek 17). Kablo saklama kancasını (L) dışarı 

çekin ve çevirin (Şek 18). Kanca (I) sabittir. Güç kablosunu iki kancaya sarın (Şek 19). 

Cihazı durma halinde, dikey konumda bırakın. 

 Uyarı! 
Cihazın dikey konumda sabit kalması için, çubuğu buhar başlığına kilitlemek 

gerekir (Şek 17). 

Cihazı kuru bir yere ve çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun. 

AKSESUARLARIN KULLANILMASI  

Halı Kızağı 

Bu aksesuar özellikle halıların ve benzeri yumuşak yüzeylerin 

temizlenmesi için kullanışlıdır. Sert yüzeylerde kullanmayın. 

Bezin buhar başlığının altına yerleştirildiğinden emin olun. 

Aksesuarı düz kısmı yere temas edecek şekilde yerleştirin. Buhar 

basıncını hafif bir basınç oluşturarak aksesuara geçirin. Aksesuarı 

çıkarmak için sadece ayağınızla itin. 

Uzatma Borusu ve Diğer Küçük Aksesuarlar 

Daha küçük aksesuarlar kullanmak için, buhar başlığını (A) ve teleskopik çubuğu (J) 

çıkarmak gerekir. Buhar başlığı bağlantı kancasına basın (Şek 3). Buhar başlığını 

çıkarın. Tutamak serbest bırakma düğmesine (H) basın. Teleskopik çubuğu sökün. 

Uzatmayı (3) cihazın gövde bağlantısına takın. Doğru kurulduğunda "klik" sesi 

duyulacaktır (Şek 10). Küçük aksesuarlardan birini uzatma bağlantısına yerleştirin (Şek 

11). 

Daha küçük aksesuarlar uzatma üzerine sadece bir yönde monte edilebilir. 

Aksesuarı, ok üzerindeki karşısındaki okla hizalanana kadar döndürün (Şek 12).  

Bu aksesuar, en inatçı kirlerin yerleştiği tüm yüzeyleri iyice 

temizlemek için yararlıdır ve lavabolar, gaz sobaları,  

mikrodalga fırınlar, davlumbazlar ve ulaşılması zor tüm 

alanları temizlemek için yararlıdır. 

 

 

Bu aksesuar yüzeylerdeki kalıntıları, kiri ve yağı kazımak için 

kullanışlıdır. 
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Bu aksesuar, radyatörlere, kepenklere, banyo armatürlerine 

yerleşen kir, basit ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması gibi 

zor noktalara ulaşmak ve sterilize etmek için özellikle 

yararlıdır. 

 

 
 

Bu aksesuarlar, ocak ızgarasında oluşan 

gibi en sert tortuların temizlenmesine 

yardımcı olur. Banyo armatürlerini, 

lavaboları, pişirme ızgaralarını, duşları veya 

banyo küvetlerini temizlemek, tüm kireç 

oluşumlarını temizlemek için kullanılabilir. 

 
Bu aksesuar, fayanslar ve derz aralarındaki boşlukları 

temizlemek için özellikle yararlıdır. 

 
 
 

 
Döşeme Başlığı (9) 

Aksesuarı kumaşlarda kullanmak için, buhar başlığını (A) ve teleskopik çubuğu (J) 

çıkarmak gerekir. Buhar başlığı bağlantı kancasına basın (Şek 3). Buhar başlığını 

çıkarın. Tutma kolunu serbest bırakma düğmesine (H) basın. Teleskopik çubuğu sökün. 

Kumaş aksesuarını (9) cihazın gövde bağlantısına takın. Doğru kurulum olduğunda 

"klik" sesi duyulacaktır (Şek 10). 

Bu aksesuar özellikle kanepeler, masa örtüleri ve kumaşlardaki 

kırışıklıkları gidermek için kullanışlıdır (Şekil 13). 

 
 
 
 

Bu aksesuar özellikle pencere, ayna, duşakabin temizliği için 

kullanışlıdır. 

Silecek fırçasını kullanmak için, kumaş aksesuarının tabanına, 

silecek fırçasının tabanında bulunan kancaların içine tırnakları 

sokmak gerekir (Şekil 14). Fırçayı diğer taraftaki aksesuara takın 

(Şek 15). 
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TEMİZLİK VE BAKIM  

 Uyarı! 
Temizlemeden önce daima cihazın fişini çekin. Cihazı birkaç dakika soğumaya 

bırakın. 

 Uyarı! 
Cihazı asla suya veya başka sıvılara daldırmayın. 

 Uyarı! 
Kullanmadan önce cihazınızın güç kablosunun durumunu düzenli olarak kontrol 

edin ve hasar görmüşse, yalnızca uzman personel tarafından değiştirilmesini 

sağlamak için size en yakın servis merkezine götürün. 

Cihazı temizlemek için aşındırıcı ürünler kullanmayın. 

Kireç çözücü ürünleri veya diğer kokulu maddeleri tanka dökmeyin; Aksi takdirde 

garanti iptal edilebilir. 

Cihazin Temizlenmesi 
Kireç kalıntısının oluşmasını önlemek için, kullanımdan sonra ve cihazı kapatıp prizden 

çıkardıktan sonra tankı boşaltın. 

Su haznesini zaman zaman temiz su koyarak temizleyin. Kireç tortularını tanktan 

çıkarmak için bir çorba kaşığı sirke ekleyin. Durulayın ve boşaltın. Cihazı açmayın.  

Plastik parçaları nemli, aşındırıcı olmayan bir bezle temizleyin ve kuru bir bezle kurulayın. 

Yıkanabilir bezi temizlemek için etiketteki talimatları izleyin. 

Kireç Temizliği 

Kireçten kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. 

İyi bir bakım ve düzenli temizlik, kireç oluşumu riskini büyük ölçüde azaltır ve cihazı 

uzun süre verimli bir şekilde korur. Buna rağmen, bir süre sonra sert suyun sürekli 

kullanımı nedeniyle cihaz işlevinden taviz verilmelidir, arızayı gidermek için kireç çözme 

işlemi yapmak mümkündür. 

Temizlik işlemini üç ayda bir yapın. Çok sert su kullanılıyorsa her ay temizleyin. 

 Uyarı! 
Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.. 

Kireç temizleme işlemini havalandırılmış bir odada gerçekleştirin. Kireci 

temizlerken, dayanıklı bir yüzeye veya yıkanabilir bir bez üzerine buhar uygulayın. 

Kireç çözme temizliği sırasında üretilen buharları solumayın. 

1 Depoyu 1/3 beyaz sirke ve 2/3 temiz su karışımıyla doldurun. 

2 Karışımı tanka dökün. 

3 Place the appliance so that the steam is not dispensed on any object or surface. 

4 Elektrik prizine takın. Buhar düğmesini (E) çevirin. Cihazı en az bir dakika çalıştırın. 

Buhar düğmesini (E) MIN konumuna getirin. Cihazı bir dakika bekletin. Buhar çıkışı 

fark edilinceye kadar tekrarlayın. Depoda çözelti kalmayana kadar tüm buharın dışarı 

çıkmasına izin verin. Gerekirse işlemi tekrarlayın. 
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5 Fişi elektrik prizinden çekin. Depoyu temiz suyla doldurun. Durulayın ve boşaltın. 

6 Su haznesine 350 ml temiz soğuk su doldurun (Şek 6). 

7 Elektrik prizine takın. Depoda su kalmayıncaya kadar tüm buharın dışarı çıkmasına 
izin verin. Gerekirse, cihaz temiz buhar çıkarana kadar işlemi tekrarlayın: buhar 

kafasını kuru bir bezle geçen temizliği kontrol etmek mümkündür. 

   Aksesuarlardan kireç izlerini gidermek için, su ve sirke çözeltisine daldırın. Aksesuarı 

   cihaza takın ve buhar verin. 

SORUN GİDERME  

 Uyarı! 
Çalışma hataları ve elektrik arızaları durumunda cihazı derhal kapatın. Fişi elektrik 

prizinden çekin. Cihazın soğumasını bekleyin. 
 

SORUN SEBEP ÇÖZÜM 

Cihaz çalışmıyor. Cihazın fişi prize takılı 
değil. 

Cihazın doğru şekilde takıldığını kontrol 
edin. Güç besleme hattında akım olup 
olmadığını kontrol edin. Cihazı başka 
bir prize takmayı deneyin. Sorun 
devam ederse, Yetkili Servis Merkezi 
ile temasa geçin. 

Başlıktan 
buhar 
çıkmıyor. 

Buhar düğmesi 
minimuma 
indirilmiştir. 

Buhar miktarını arttırmak için buhar 
düğmesini çevirin. 

Cihaz kullanıma hazır 
değil. 

Buharın hazırlanmasına izin vermek için 
birkaç saniye bekleyin. 

Tanktaki su yok. Cihazı kapatın. Depoyu 350 ml temiz 
musluk suyuyla doldurun (Şek 6). 

Buhar çıkış delikleri 
kireçle tıkanmış 
olabilir. 

Kireci temizleyin. Sorun devam ederse, 
Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin. 

Gürültü 
seviyesinde bir 
artış var. 

Tanktaki su yok. Cihazı kapatın. Depoyu 350 ml temiz 
musluk suyuyla doldurun (Şek 6). 

Başlıkta su 
sızıntısı var. 

Buhar kanalında 
olası yoğuşma artığı. 

Buhar çıkışı düğmesini görene kadar 
buhar düğmesini çevirin. Yumuşak bir 
bezi zemini nemlendirmeyecek şekilde 
yerleştirin. Su çıkmaya devam ederse 
cihazı kapatın. Buhar başlığı ve bez 
iyice soğuyana kadar en az 5 dakika 
bekleyin. Tekrar deneyin. Sorun devam 
ederse, Yetkili Servis Merkezi ile 
temasa geçin. 
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