
GÜVENLİK UYARILARI 
* Cihaz elektrikli ev aletleri için Avrupa standartlarına uygundur. 
* Cihazı topraklı bir prize takın. 
* Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, güç kaynağındaki voltajın cihazın tip etiketindeki 

verilere karşılık geldiğini kontrol edin. 
* Cihazı güç kaynağına bağlı bırakmayın. 
* Cihazı doğal hava etmenlerine (örneğin yağmur, güneş) maruz bırakmayın. 

* Cihazı suya veya başka sıvılara daldırmayın. 
* Depoyu suyla doldururken tapayı yerinden çıkarın. 
* Buharı asla insanlara, hayvanlara veya elektrikli parçalardan yapılmış cihazlara doğrultmayın 

(örn. Fırın içi). 
* Cihazı çocuklardan uzak tutunuz. 
* Hazneye, çözücü maddeler, alkol veya temizlik maddeleri eklemeyin - bu cihaza zarar 

verebilir veya tehlikeli hale getirebilir. 
* Kullanım sırasında cihazın sıcak kısımlarına dokunmayın. Parçaları / aksesuarları 

değiştirmeden önce soğumasını bekleyin. 
* Asla hasarlı bir cihaz kullanmayın. Tüm onarımlar Yetkili Servis Merkezinde yapılmalıdır.  
* Cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. 
* Asla çocuklara oyun için cihazın ambalajlarını vermeyin. 

* Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, cihazı kapatın ve yetkili bir servis merkezine 
başvurun. 

* Cihazı ısı kaynaklarından ve yanıcı maddelerden uzak, sabit bir yüzeye yerleştirin.

 

 

 

 

KULLANIM KILAVUZU 
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CİHAZIN KISIMLARI 

A. Buhar Başlığı 

B. Baş desteği  

C. Giyim için kancalar 

 
J. Kazan tabanı 

K. Elektrik Kablosu 

L.  Ön Tekerlekler 

Fişi prizden çekin. 

Depoyu çıkarın ve asla MAX seviyesini geçmeyecek şekilde suyla doldurun. 

Depoyu cihaza takın, fişini prize takın ve M anahtarını kullanarak cihazı açın. 

D. Tutma Kolu M. Gösterge Işıklı Düğme AKSESUARLAR 

E. Teleskopik Boru N. Buhar Kontrol Düğmesi UYARI! Aksesuarları takmadan önce, cihazın güç kaynağından bağlantısını kesin ve tamamen 
soğumasını bekleyin. 

F. Buhar Hortumu O. Kablo Sarma  

G. Hazne Kapağı P. Valf  

H. Somun hortumu Q. Katlanabilir Askı ASKI 

I.  Su Haznesi R. Pantolon Ütüsü Askının kollarını katlayın (Şek.13). Askıyı kancaya (Şek.14) monte edin. 
 

SU HAZNESİNİN DOLDURULMASI PANTOLON ÜTÜSÜ İÇİN İPUCU 

UYARI! İlk kullanımdan önce tüm koruyucu etiketleri ve folyoları çıkarın. Pantolon ütüsü pantolon için tasarlanmıştır. Ucu kafanın üzerine yerleştirin (Şek.16).  

Ekipmanı sağlam ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Ucu kaldırıp pantolonun kenarını takın ve ütüleyin (Şek.17).  

Teleskopik boruyu (E) Şek.2 açın ve tabana Şek.3'e monte edin. 

Kafa desteğini B borusunun ucuna monte edin (Şek. 4). KULLANIM SONRASI 

Buhar hortumunu F Şek. 5 takın. M düğmesini kullanarak cihazı kapatın. Fişi prizden çekin. Depoyu cihazdan çıkarın. 

Buhar başlığını kancanın üzerine yerleştirin (Şek.6). Su haznesini tamamen boşaltın (Şek.18). 

UYARI! Depoyu suyla doldurmadan önce cihazın güç kaynağından çekildiğinden emin olun.  Cihazı yaklaşık 30 dakika soğumaya bırakın. 

Depoyu cihazdan çıkarın, ters çevirin ve valfi sökün Şekil 7. Kabloyu kablo sarma bölmesinde saklayın (Şek.19). Hortumu çıkarın ve teleskopik boruyu sökün. 

Depoyu temiz musluk suyuyla doldurun (Şek.8). Cihazı çocukların ulaşamayacağı kuru bir yerde saklayın. 

Asla MAX seviyesini aşmayın. 

Cihaz normal musluk suyuna göre çalışmaktadır.  CİHAZIN BAKIMI 

Su çok sert ise, %50 musluk suyu ve %50 minerali giderilmiş su karışımı kullanın. Cihazda bakım yapmadan önce cihazı güç kaynağından ayırın ve soğumasını bekleyin.(30 dk.) 

Asla demineralize su (saf su) kullanmayın. Aksesuarları nemli bir bezle silin ve iyice kurulayın. Asla deterjan kullanmayın. 

ASLA suya herhangi bir katkı maddesi (örn., Koku, deterjan) eklemeyin. Su haznesini düzenli olarak temiz su ile durulayın. Kireç çözücü herhangi bir madde kullanmayın. 

Cihazı ASLA su koymadan çalıştırmayın.  

Depoyu cihaza takın (Şek.9). Valf üzerinde biriken artık su birikintileri, conta çıkarıldıktan sonra çıkarılmalıdır. Şekil 20.  

 
BAŞLANGIÇ VE KULLANIM 

Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce elektrik kablosunu açın. Fişi 

prize takın.  

M düğmesine basın - anahtar lambası (Şek. 11) yanacaktır. Yaklaşık 

45 saniye sonra başlıktan buhar çıkacaktır. 

Başlık sadece dikey olarak aşağıdan yukarıya ve tam tersi şekilde hareket 

ettirilmelidir (Şek.12). Başlığı asla başka bir yöne çevirmeyin - olası sıcak 

su size gelebilir. Buhardan kaçınmaya dikkat ederek, her zaman başlığı 

tabana koyun. Şekil 6. Buhar hortumu ve başlık sıcak olabilir. Asla bu 

öğelere dokunmayın. Buharı asla insanlara veya hayvanlara 

doğrultmayın. 

Cihaz ilk kullanım sırasında az miktarda duman yayabilir. Bu, bir süre sonra kaybolacak 

doğal bir olgudur. 

 
KULLANIM ESNASINDA HAZNENİN DOLDURULMASI 
Her zaman tanktaki su seviyesini kontrol edin.  

M düğmesini kullanarak cihazı kapatın.  


