Bizim için bir kullanım kılavuzu tasarlamak,
ürünün kendisini tasarlamak kadar önemlidir.
Çünkü burası
Serving life.

Yeni ütünüzü hemen fişe takıp denemek,
verdiğiniz paranın karşılığını aldığınızı bir daha
görmek istediğinizi biliyoruz. Size hak veriyoruz ama
başlamadan önce bir ricamız var. Lüfen, sizin için
hazırladığımız bu kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyun. Sonra ütünüzü, iyi günlerde, güle güle
kullanmak için bolca zamanınız olacak.

Kullanım kılavuzunda, her şeyi
elimizden geldiğince açık yazmaya
çalıştık. Umarız, bir defa okumanız
yeterli olacaktır. Yarın öbür gün
aklınıza bir şey takılır diye, bu
kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz
bir yerde tutmanızı öneririz.
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Ütünüz hangi parçalardan oluşuyor?

ütünüzün performansını doğrudan etkiler.
taban temizleme düğmesi, Selfclean teknolojisini
aktif hale getirir ve ütünüz, içinde oluşan tortu vb.
yabancı maddeleri kendi kendine temizler.
3) Su püskürtme düğmesi

1) Buhar seçme düğmesi
Buhar seçme düğmesi, ütünüzün vereceği buhar
miktarını, ütüleyeceğiniz kumaş türüne uygun olarak
belirlemenizi / değiştirmenizi sağlar. Ütünüzün
buharsız ütüleme özelliğini kullanmak için, buhar
seçme düğmesini
konumuna getirebilirsiniz.

Ütülemek istediğiniz kuru yüzeyi nemlendirebilmek
için su püskürtmenizi sağlar.
2) Taban temizleme düğmesi
Özellikle kullandığınız su, ütünüzün içinde tortu ve
bazı yabancı maddelerin oluşmasına neden olur ve
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Ütünüz hangi parçalardan oluşuyor?

6) Döner kablo çıkışı
Döner kablo çıkışı, ütü yaparken hareket kabiliyetinizin artmasını sağlar ve ütünüzün istediğiniz yöne
rahatlıkla hareket etmesine olanak tanır.

4) Şok buhar püskürtme düğmesi
İnatçı kırışıklıkları açmak için anlık yoğun buhar
püskürtülmesini sağlar.
Dikey buhar sistemi
Ütünüzdeki dikey buhar sistemi, dikey ütüleme
yapabilmenize imkân tanıyan özel bir sistemdir.
Bunun için yapmanız gereken tek şey ütünüzü
ütülenecek malzemenin önünde dik olarak tutmak
ve şok buhar püskürtme düğmesine basmak. Dikey
ütüleme özelliğini askıdaki kıyafetlerin, perdelerin ya
da duvardan sarkan tekstil ürünlerinin kırışıklıklarını
gidermek için kullanabilirsiniz.
5) 3 metre esnek örgülü kablo
Esnek örgü, ütünüzün güç kablosunu yıpranmaya
karşı korur. 3 metre kablo uzunluğu, ütü yaparken
hareket kabiliyetinizi artırır.

7) Sıcaklık ayar düğmesi
Ütünüzdeki sıcaklık ayar düğmesi sayesinde,
ütülemek istediğiniz giysinin kumaşına uygun olan
sıcaklığı rahatlıkla belirleyebilirsiniz.Taban istenilen
sıcaklığa ulaştığında, gösterge ışığı söner.

Ütünüz hangi parçalardan oluşuyor?

Auto shut off (Otomatik kapanma özelliği)
Ütünüzdeki auto shut off teknolojisi, ütünüzü
kapatmayı unuttuğunuz durumlarda, ütünüzün
kendi kendisini otomatik olarak kapatmasını sağlar.
Bu teknoloji, ütünüzün dikey konumda yaklaşık 10
dakika, yatay konumda yaklaşık 30 saniye hareketsiz
kalması durumunda devreye girer
8) Yumuşak dokulu tutma kolu
Ütüleme sırasında ütüyü çok daha sağlam
kavramanızı sağlayan yumuşak doku ütüleme
kolaylığı sağlayıp ütüyü keyifli bir hale getirir.
9) Su doldurma girişi

10) Burundaki su püskürtme noktası

11) CeraSol kaplı sermaik taban
Ütünüzün tabanındaki CeraSol kaplama, yüksek ısıya
karşı dayanıklılığı artırır, kullanım ömrünü uzatır.
12) Maksimum su seviyesi göstergesi
Ütünüz dik konumdayken maksimum su seviyesini
gösterir.
13) Anti calc (Kirece karşı özel filtre)
Ütünüzün özel kireç filtresi kireç tabakasını azaltır ve
ütünüzün ömrünü uzatır.

Özel olarak tasarlanan giriş, dökmeden ve kabarcık
oluşturmadan rahatlıkla su doldurabilmenizi sağlar ve
kumaş parçalarının su deposuna girmesini engeller.

14) Kablo klipsiyle kablo sarma yeri
Kablo sarma yuvası, ütü kullanımda değilken
kablonun düzgün bir şekilde sarılmasına olanak verir.
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Ütünüz hangi parçalardan oluşuyor?

16) On / Off ışığı
17) Sıcaklık gösterge ışığı

Taban, asla kablo ile örtülmemelidir. Kablo asla sıcak
ütünün üzerine sarılmamalıdır. Ütünün tamamen
soğuması beklenmelidir. Elektrik kablosu asla dâhili
kablo sarma aracı üzerine sıkıca sarılmamalıdır.

18) Su haznesi uyarı ışığı
Ütünüzün su haznesindeki su, belli bir seivyenin
altına düştüğünde su haznesindeki uyarı ışığı yanar.
Ütünüzün buhar performansının düşmemesi için su
haznesinde her zaman yeterli su bulunması gerekir.
19) Su doldurma kabı

15) Işıklı su haznesi
Işıklı su haznesi ütünüzün buhar performasını
düşürmemek için özel olarak yüksek kapasite ile
tasarlandı ütü prize takıldığında su haznesi ütünün
açık olduğunu göstermek için aydınlanır. Ütü
otomatik kapanma fonksiyonu tarafından kapatılsa
dahi ütü prize takılı kaldığı sürece su haznesi ışığı
yanar. Fiş elektrik prizinden çıkarıldıktan sonra su
haznesi ışığı söner.
İlk kullanımda dikkat edilmesi gerekenler:
Ütünüzü prize takmadan önce, üzerinde yazılı olan voltajın yerel elektrik şebekesi voltajına
uygun olup olmadığını kontrol edin.
Ütünüzü kullanmadan önce tabanındaki bütün etiketleri veya koruyucu tabakaları çıkarın.
İlk kullanımdan önce tabanda bulunabilecek kalıntıları temizlemek amacıyla ütünüzü nemli bir bez üzerinde kullanın.

Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

Sıcaklık ayarı
Ütü sıcaklığını ayarlarken dikkat
etmeniz gereken en önemli kriter
giysilerinizin kumaş özellikleri ve
farlılıklarıdır. Bu yüzden öncelikle
ütüleyeceğiniz giysileri, uluslararası
tekstil etiketleme kurallarına göre
ayırmanızı tavsiye ederiz. Böylece
ayarladığınız sıcaklık seviyesini sürekli
değiştirmek zorunda kalmazsınız.
En düşük sıcaklık gerektiren kumaşları
öncelikli olarak ütülerseniz, ardından
kademeli olarak daha yüksek
sıcaklıklara çıkabilirsiniz.

Etiketteki bu şekil “Bu ürün
ütülenemez!” anlamına gelir.
(örn. Klorofibre, akril, elastodien.)

Etiket

Dokuma türü

Sıcaklık ayar düğmesi

Kadife

Kadife

Sentetik
Modacry
Polipropilen
Poliüretan
Asetat
Triasetat
Metallized
Cupro
Poliamid (naylon)
Polyester
Modal
Viskoz (suni ipek)

Sentetik

İpek
Yün
Pamuk
Jean
Keten

İpek
Yün
Pamuk
Jean
Keten

Buhar seçme düğmesi

Max
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Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

İstenilen sıcaklık ayarını yapmak için seçtiğiniz
kumaş türünü gösterge ışığı ile aynı hizaya getiriniz
(Şekil B). Sıcaklık gösterge ışığı yandığında ütünün

A

Ütünüzü dik konuma getirin ve fişini elektrik prizine
takın(Şekil A). Su haznesi ışığının yanması, ütünüzün
açık ve kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Sıcaklık ayar düğmesi üzerindeki kumaş türlerine
göre sıcaklığı ayarlamanızı öneririz.

B

ısındığını anlarız. Sıcaklık gösterge ışığı ilk kez
söndüğünde hemen ütülemeye başlamayın, biraz
bekleyin.Termostat seçilen sıcaklığı muhafaza
ederken ışık aralıklarla yanacak ve sönecektir.

Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

En doğru ütü sıcaklığını seçmek için,
giysinin etiketini kontrol edin.
Ütünüzden en iyi performansı almanızı sağlayacak
en önemli etken, sıcaklık ayarını doğru bir şekilde
yapmanızdır. Genellikle tüm giysilerin etiket bölümünde, uygun ütü sıcaklığı belirtilmiştir. Yine de bu
etiketlerin yırtık, kopuk, silik vs. olduğu durumlarda,
doğru ütü sıcaklığını tespit etmek için, giysinin
doğrudan görünmeyen bir kısmını sıcaklık test alanı
olarak kullanabilirsiniz. İpek, yün ve sentetik
kumaşlarda, parlama oluşmasını engellemek için
kumaşın ters tarafını ütüleyin. Lekeleri engellemek
için su püskürtme fonksiyonunu kullanmayın.

C

Ütünüzün sıcaklık ayarını artırmak için sıcaklık ayar
düğmesini saat yönünde çeviriniz(Şekil C).
Ütünüz, istenilen sıcaklığa ulaşıncaya kadar
bekleyin. Bu sıcaklığa ulaşıldığında gösterge ışığı
sönecektir(Şekil C).
Ütünüzün sıcaklık ayarını azaltmak için sıcaklık ayar
düğmesini saat yönünün tersine çeviriniz. Ütünüz,
istenilen sıcaklığa ulaşıncaya kadar bekleyin. Bu
sıcaklığa ulaştığında gösterge ışığı sönecektir.
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Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

Buharsız ütüleme özelliği
Lütfen dikkat:
Ütünüzün içindeki termal emniyet sigortası,
ütünüzü aşırı ısınmaya karşı korur. Yine de
ütünüz elektrik prizine takılıyken yanından
ayrılmayın. Özellikle ütü yaptığınız sırada
evde çocuk varsa, buna ayrıca dikkat etmenizi
rica ederiz.

Öncelikle buhar seçme düğmesini buharsız ütü
konumuna getirin. Ardından sıcaklık ayar
düğmesinden, kumaş tipine en uygun ayarı seçin.
Sıcaklık gösterge ışığı söndüğünde ütülemeye
başlayabilirsiniz.

Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

Su haznesinin doldurulması

Ütünüzün su doldurma girişindeki kapağı açın ve
su doldurma kabını alın. Ardından su doldurma
kabını Şekil D’de gösterildiği gibi kullanarak, suyu
ütünüzün su doldurma girişinden içeri yavaş yavaş
dökmeye başlayın. Ütünüz dikey konumda dururken,
su haznesini asla MAX göstergesini aşacak şekilde
doldurmayın. Ütünüze suyu koyduktan sonra, su
doldurma girişinin kapağını kapatmak için sıkıca
bastırın. Belirgin bir klik sesi duyduğunuzda, kapağın
kapandığından emin olabilirsiniz.

Lütfen suyu doldurmadan önce ütünüzün fişini
elektrik prizinden çıkarın. Ardından ütünüzü, kuru
ve düz bir zemine yerleştirin.Şimdi buhar seçme
düğmesini buharsız ütü konumuna getirebilirsiniz.

Lütfen dikkat:
Ütüleme sırasında ütünüzün su haznesinde daima
yeterli su olduğundan emin olun.Ütünüzde musluk
suyu kullanabilirsiniz. Bu durumda bir sonraki
paragraftaki* bilgi ve kullanım önerilerine dikkat
etmenizi rica ederiz.

D

* Suyun içeriğindeki tortu ve alkali maddeleri,
ütünüzün buhar delikleri ve iç kısımlarının
kireçlenmesine neden olabilir. Özel tasarlanan buhar
haznesi ve anti calc kireç filtresi, ütünüzün
kireçlenmeye karşı korunmasını sağlar. Musluk
suyunuz çok sert değilse veya kirece karşı filtre
takılıysa, musluk suyu kullanabilirsiniz. Aksi halde
damıtılmış veya arı su kullanmanızı öneriririz.
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Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

Anti drip (Damlamaya karşı özel sistem)
Unutmayın, çok basit önlemler ve biraz
dikkatle ütünüzün ömrünü uzatabilirsiniz:
Kullandığınız su ne kadar sertse, ütünüzün kendi
kendini temizleme özelliğini de o kadar sık
kullanmanız gerekir. Ütünüzde hiçbir şartta sirke,
kola ve kimyasal yollarla kireci temizlenmiş su
kullanmayın.

Anti calc (Kirece karşı özel filtre)
Ütünüzdeki özel kireç filtresi, özellikle buharlı
ütüleme sırasında oluşan kireç tabakalarını azaltır
ve ütünüzün kullanım ömrünü uzatır. Yine de hiçbir
kireç filtresinin, kireç tabakası oluşumunu tamamen
durdurmayacağını göz önünde bulundurmanızı
tavsiye ederiz.

Ütülerde en sık görülen sorunlardan biri, özellikle çok
düşük sıcaklık seçimlerinde, tabanın su sızdırması /
damlatmasıdır. Daha da kötüsü, tabandan gelen su
damlaları giysilerde çoğu zaman leke bırakır.
Biz Homend’de tüm ütülerimizi, bu sorunu çözen
anti drip sistemiyle tasarlar ve üretiriz. Bu sistem
çok düşük sıcaklıkta bile, buharlamayı otomatik
olarak durdurur. Ütünüzün kullanımı sırasında,
özellikle sıcaklık ayarında değişim yaptığınızda,
anti drip sisteminden belli belirsiz bir klik sesi
duyulabilir. Merak etmeyin, bu ses, sistemin doğru
bir şekilde çalıştığını gösterir.

Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

Buharlı ütüleme özelliği

E

Ütünüzün fişini elektrik prizine takın. Sıcaklık ayar
düğmesini istenilen sıcaklığa getirin.Buharlı ütüleme
yalnızca
ile gösterilen yüksek ütüleme
sıcaklıklarında mümkündür.
Son olarak buhar seçme düğmesini, buharlı ütüleme
konumuna getirin(Şekil E). Şimdi buharlı ütüleme
özelliğiyle ütü yapmaya başlayabilirsiniz.

Lütfen dikkat:
Ütünüzün buharlı ütüleme özelliğini kullanmak
istediğinizde, lütfen su haznesinin en az 1/4
oranında suyla dolu olduğundan emin olun.
Aksi takdirde ütünüze zarar verebilirsiniz. Ütünüzün
su haznesinde bir alarm ışığı (SU BİTTİ uyarı ışığı)
bulunur. Haznedeki su azalmaya başladığında ve
tekrar su konulması gerektiğinde alarm ışığı sizi
uyarır. Lütfen ütünüzün buhar üretimi performansını
üst düzeyde kullanmak için su haznesinde her zaman
yeterli miktarda su olup olmadığını kontrol edin.
Buharlı ütüleme özelliğini, sadece YÜN, PAMUK,
KETEN ile gösterilen yüksek ütüleme sıcaklıklarında
kullanabilirsiniz. Seçilen sıcaklığın düşük olduğu
durumlarda, anti drip sistemi, ütünüzün buhar
oluşturma işlevini otomatik olarak durduracaktır.
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Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

Şok buhar özelliği
Ütünüzün şok buhar özelliği, buharlı ya da kuru
ütüleme yaparken, kumaştaki inatçı izlerin ve
kırışıklıkların giderilmesi için yoğun bir şekilde
buhar püskürtülmesini sağlar. Şok buhar özelliğini
kullanmak için, ütünüzü kumaşın yüzeyinden hafifçe
kaldırın. Ardından şok buhar püskürtme düğmesine
sıkıca basın ve bu düğmeyi ütüleme sırasında
serbest bırakın (Şekil F). Bu sırada, yoğun şekilde
püskürtülen buharın, kumaşın derinliklerine nüfuz
ettiğini göreceksiniz.

F

Şok buhar püskürme düğmesine basarken aralarda
en az dört saniyelik boşluklar bırakarak buhar
yoğunluğunun tam kıvamında olmasını
sağlayabilirsiniz.
Lütfen dikkat:
Şok buhar özelliğini, sadece YÜN, PAMUK, KETEN ile
gösterilen yüksek ütüleme sıcaklıklarında
kullanabilirsiniz. Şok buhar özelliğini, buhar seçme
düğmesi en üst konumdayken de kullanabilirsiniz.
Yine de şok buhar özelliğinin gücünü artırmak
istediğinize, buhar seçme düğmesini kuru buhar
konumuna getirmenizi tavsiye ederiz.

Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

Dikey ütüleme özelliği
Dikey ütüleme özelliğini askıdaki kıyafetlerin,
perdelerin ya da duvardan sarkan tekstil ürünlerinin
kırışıklıklarını gidermek için kullanabilirsiniz.
Ütünüzdeki dikey buhar sistemi, dikey ütüleme
yapabilmenize imkân tanıyan özel bir sistemdir.
Bunun için yapmanız gereken tek şey ütünüzü
buharlanacak eşyanın önünde dik olarak tutmak ve
şok buhar püskürtme düğmesine basmak (Şekil G).

G

Kendinizi tehlikeye atmayın:
Zaman kazanmak ya da başka bir sebeple, ne olursa
olsun, ütünüzün dikey ütüleme özelliği var diye
üstünüzdeki giysileri ütülemeye çalışmayın. Ayrıca
ütünüzü, çevrenizdeki insanların üstüne doğru
tutmayın.
Lütfen dikkat:
Hassas kumaşların yanmasını önlemek için ütünüzü
giysiden birkaç santim uzakta tutabilirsiniz.
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Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

Burundan şok buhar verme özelliği

Su püskürtme özelliği

Ütünüzün burundan şok buhar verme özelliği
sayesinde, yaka, manşet, cep ve düğme gibi zor
bölgeleri kolaylıkla ütüleyebilirsiniz. Ütünüzün şok
buhar püskürtme düğmesine bastığınızda, tabanındaki buhar kanallarının ön tarafta daha yoğun buhar
verdiğini göreceksiniz (Şekil Ğ). Artık siz de kumaşları
ütülemeden önce şok buharlamadan geçirerek, ütüye
harcadığınız zamanı ve enerjiyi azaltabilirsiniz.
Kendinizi tehlikeye atmayın:
Ütünüzün burnundan verilen buhar, yoğun ve
basınçlıdır. Lütfen ütünüzün burundan şok buhar
verme özelliğini kullanırken, elinizi / parmaklarınızı
ütü tabanının önüne koymayın ve etrafınızda çocuk
olmamasına dikkat edin.

Ğ

Ütünüzün su püskürtme özelliği sayesinde, sert
kumaşlar, kuru bölgeler, yünlü giysiler ve kırışıklıkları
nemlendirebilirsiniz. Ayrıca düşük sıcaklıkta buharlı
ütüleme yapamadığınız hassas (sentetik) kumaşlarda
da su püskürtme özelliğini kullanabilirsiniz. Bu
özelliği kullanmak için yapmanız gereken tek şey,
Şekil H’de gösterildiği gibi su püskürtme düğmesine
basmak. Ütünüzün su püskürtme özelliğini her
ihtiyacınız olduğunda kullanabilmeniz için, arada
sırada ütünüzün su haznesinde yeteri kadar su olup
olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

H

Ütünüzün özelliklerini biliyor musunuz?

Auto shut off

(otomatik kapanma teknolojisi)
Ütünüzdeki auto shut off teknolojisi, ütünüzü
kapatmayı unuttuğunuz durumlarda, ütünüzün
kendi kendisini otomatik olarak kapatmasını sağlar.
Bu teknoloji, ütünüzün dikey konumda yaklaşık 10
dakika (Şekil I), yatay konumunda yaklaşık 30 saniye
(Şekil J) hareketsiz kalması durumunda devreye girer.

Auto shut off teknolojisi devreye girdiğinde,
ütünüzün elektriği otomatik olarak kapatılır. Ütünüzü
tekrar kullanmak için hareket ettiğinizde, auto shot
off teknolojisi kendisini devre dışı bırakır (Şekil K).

K

J

I

Auto shut off teknolojisinin bir saatten fazla
aktif kalması durumunda, ütünüz tabanını tamamen
soğutur. Bu durumda, ütünüzü tekrar istediğiniz
sıcaklığa getirmek için sıcaklık ayar düğmesini
çevirmeniz gerekir.
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Ütünüze iyi bakın,
faydasını göreceksiniz.
Ütünüzün ömrünü uzatmak, uzun ömürlü olmasını
sağlamak, performansını her zaman en üst seviyede
tutmak ve en alt seviyede teknik desteğe ihtiyaç
duymasını sağlamak, tamamen sizin elinizde.

Selfclean (Kendi kendini temizleme teknolojisi)
Özellikle kullandığınız su, ütünüzün içinde tortu ve
bazı yabancı maddelerin oluşmasına neden olur.
Bunu engellemenin imkânı yok. Ama siz bu
maddelerin ütünüze zarar vermesine engel
olabilirsiniz. Selfclean teknolojisini ütünüze
bu yüzden yerleştirdik. Şimdi sizin tek yapmanız
gereken ütünüzün ayda bir ya da iki defa kendi
kendini temizlemesini sağlamak. Nasıl mı?
Takip edin lütfen:
1) Buhar seçme düğmesini

konumuna getirin.

2) Ütünüzle birlikte verilen su doldurma kabıyla,
su haznesini MAX seviyesine ulaşıncaya kadar
doldurun.
3) Şimdi ütünüzü dikey konuma getirebilirsiniz.
4) Ütünüzün fişini elektrik prizine takın ve ütünüzü
açın.
5) Ütünüzün sıcaklık ayar düğmesini KETEN’e
getiriniz.

Ütünüze iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

10) Son olarak Şekil L’de gösterildiği gibi ütünüzün
tabanından su ve buhar çıktığı sürece, ütünüzü ileri
geri doğru hareket ettirin.

L

6) Ütünüzün ısınma gösterge ışığı sönünceye kadar
ütünün ısınmasını bekleyiniz.
7) Gösterge ışığının sönmesi, ütünüzün istenilen
sıcaklığa ulaştığını gösterir. Şimdi ütünüzün fişini
elektrik prizinden çıkarabilirsiniz.
8) Ütünüzü banyo lavabosunun üstüne getirin ve
yatay konumda havada tutun.
9) Şimdi ütünüzün buhar seçme düğmesini
TABAN TEMİZLEME konumuna getirin ve düğmeye
basılı tutun.

Lütfen dikkat:
TABAN TEMİZLEME teknolojisi aktif konumdayken,
ütünüzün tabanındaki deliklerden kaynar su ve
buharın çıktığını göreceksiniz. İşte bu sırada
ütünüzdeki yabancı maddeler ve tortular da dışarı
atılacak, ütünüzün içinde zararlı maddelerin
oluşumunu engelleyeceksiniz.Ütünüzdeki anti
drip sistemi, su haznesinin tamamen boşalmasını
engeller. Bu yüzden ütünüzün kendi kendini
temizleme özelliğini kullandıktan sonra, su
haznesinde bir miktar suyun kaldığını göreceksiniz.
Bu durum ütünüzün performansını hiçbir şekilde
etkilemez.
Ütünüzün kendi kendini temizleme özelliğini
kullandığınızda, tabandan çıkan yabancı madde sayısı
belirgin bir şekilde fazlaysa, bu işlemi tekrarlamanızı
tavsiye ederiz. Bu işlemi tekrarlamak isterseniz
buhar ayar düğmesini “TABAN TEMİZLEME” konumuna getiriniz.
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Çıkarılabilir buhar valfinin
temizlenmesi
Zaman içinde ütünüzün buhar oluşturma gücünde
eskisine oranla bir azalma fark edebilirsiniz.
Bu durumu engellemek ya da bu sorunu gidermek
için ütünüzün buhar valfini her ay bir defa
temizlemelisiniz. Ütünüzün buhar valfini, buhar
seçme düğmesinin alt ucunda bulabilirsiniz. İlk olarak,
buhar valfini çıkarmadan ve temizlemeden önce
ütünüzün fişini çekin ve su haznesini boşaltın.

M

Şekilde M’de gösterildiği gibi, ütünüzdeki buhar
seçme düğmesini dikkatli bir şekilde çekip çıkarın.
Lütfen bu sırada buhar valfinin alt ucuna

dokunmamaya dikkat edin. Evinizde bulunan herhangi bir kaba sirke koyun (sirke özü değil). Çıkardığınız
buhar valfini 4 saat süreyle bu kabın içinde bırakın
(Şekil N). Bu işlem kirecin yumuşamasını sağlayacak.
4 saat sonra buhar valfinde kalan tortuları metalik
olmayan bir fırça yardımıyla çıkarın. Ardından buhar
valfini, musluktan akan suyla güzelce durulayın.
Lütfen buhar valfinin temizlenmesi için keskin cisimler kullanmayın.Buhar valfini duruladıktan sonra,
ütünüze geri takabilirsiniz. Bunun için Şekil O’da
gösterildiği gibi buhar seçme düğmesine bastırmanız
ve Şekil P’de gösterildiği gibi düğmeyi
konumuna getirmeniz yeterlidir. Ütünün fişini
elektrik prizine takın ve sıcaklık ayar göstergesini

N

O

P

Ütünüze iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

KETEN konumuna getirin. Şimdi ütünüzün ısınmasını
bekleyin. Bu sırada buhar haznesi içinde kalan suyun
buharlaştığını göreceksiniz.Ardından ütünüzün fişini
elektrik prizinden çıkarın ve tabanının soğumasını
bekleyin. Son olarak ütünüzün tabanını yumuşak ve
nemli bir bezle hafifçe silerek temizleyin.
Lütfen dikkat:
Buhar seçme düğmesini tam olarak takmadığınız
sürece, ütünüz çalışmaz.
Lütfen dikkat:
Ütünüzü hiçbir şart altında, su ya da herhangi
bir sıvıya daldırmayın. Ütünüzün dış yüzeyindeki
izolasyon, böyle yoğun bir su akımına karşı koyamaz.
Ütünüzün su haznesine sirke ya da kireç çözücü bir
madde koymayın.

Ütünüzü temizlerken
nelere dikkat etmelisiniz?
Ütünüzü temizlemek istediğinizde ilk olarak fişini
çıkararak elektrik bağlantısını kesmeniz gerekir.
Zaman içinde, ütünüzün tabanında bazı kumaş
kalıntılarının izlerini görebilirsiniz. Bunları temizlemek
için sirkeli su karşımıyla ıslatılmış bir bez kullanmanızı
tavsiye ederiz. Ütünüzün tabanını güzelce sildikten
sonra, kuru bir bezle kurulamayı unutmayın.
Tabanın pürüzsüzlüğü, ütünüzün performansını
doğrudan etkiler. Ne olursa olsun, ütünüzün tabanını
temizlemek için herhangi bir aşındırıcı madde ya
da bulaşık süngeri kullanmayın. Tabanın pürüzsüz
kalmasını sağlamak için metal cisimlerle sert
temaslardan kaçının.
Ütünüzün tabanı haricinde kalan bölümlerini
temizlemek için hafif nemli bir bez kullanabilirsiniz.
Bu sırada aşındırıcı ya da sert temizlik
maddelerini kullanmamanızı tavsiye ederiz.
Aksi takdirde ütünüzün yüzeyine gözle görünür
bir şekilde zarar verebilirsiniz.
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Zaman içinde ütünüzün buhar deliklerinde tiftik ya
da kola birikintileri oluşabilir. Bunları silip çıkarmak
için hafif nemli bir bez kullanabilirsiniz.

Ütünüz bitti. Peki, işiniz bitti mi?

4) Son olarak ütünüzü dik konuma getirin ve
soğumaya bırakın.

Tüm çamaşırları jilet gibi ütülediniz. Elinize sağlık.
Artık ütünüzü kaldırmaya hazırsınız. Lütfen ütünüzü
bir sonraki kullanımınıza kadar dikey konumda,
emniyetli ve kuru bir yerde saklamaya özen gösterin.
Bunun için:
1) Buhar seçme düğmesini (

3) Su doldurma giriş kapağını açın ve ütünüzü
ters çevirip su haznesindeki suyu tamamen boşaltın
(Şekil R).

Yerden kazanmak için, ütünüz soğuduktan sonra
elektrik kablosunu ütünüzün arka tarafında bulunan
kablo sarma aracının çevresine kolayca sarıp
kablo klipsiyle sabitleyebilirsiniz (Şekil S). Bu sırada
kabloya zarar vermemek için çok sıkı bir şekilde
sarmamaya dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

) konumuna getirin.

2) Ütünüzün fişini prizden çekin.

R

S

Ütünüze iyi bakın, faydasını göreceksiniz.

Hayatta her sorunun bir cevabı var.
Ütünüzü kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için
küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık.
Umarız, faydası olur.
Sorun
Ütü ısınmıyor.

Ütü buhar vermiyor

Olası sebep
Isı ayarı çok düşüktür

Daha yüksek ayara getiriniz.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.

Su haznesi boşalmıştır veya su seviyesi
düşük olabilir

Su ekleyiniz.

Kumaş/ısı ayarı doğru ayarlanmamış olabilir.

Buhar kontrolünün “MIN” de olmadığından emin olunuz. Daha
fazla buhar için ısı ayar düğmesini en yüksek ayara ve buhar
kontrolünü MAX’a getiriniz.Isı ve buhar ayarı doğruysa ve
hala buhar çıkmıyorsa buhar kontrol düğmesini birkaç kez
“MIN”den “MAX” a getiriniz ya da çağrı merkezimizi arayınız.

Değişken buhar ayarı “MIN” olarak
ayarlanmıştır.
Ütü tabanı soğuyor

Çözüm önerisi

Isı kontrolü “min” dedir.

Isı kontrol düğmesini ilgili ütüleme noktasına ayarlayınız

Ütü otomatik kapama tarafından
kapatılmıştır.

Ütüyü yavaşça hareket ettiriniz

Buhar düğmesi çalışmıyordur.

Servise danışınız .

Buhar yok

Buhar ayar düğmesi kapalıdadır.

Doğru ayarları seçiniz.

Şok buhar düğmesine basınca
çok ses çıkıyor.

Su haznesinde su yoktur

Su takviyesi yapınız.

Su spreyi su püskürtmüyor

Hava yapmış olabilir

Sprey ucunu parmağınızın ucu ile kapatınız ve sprey
butonuna basınız
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Ütünüzü güvenle kullanmak,
sizin elinizde.
Özellikle elektrikli bir cihazda, güvenlik her zaman
önemlidir. Ütünüzü kullanırken temel güvenlik
uyarılarını dikkate almanızı rica ederiz.
Ütünüzü prize takmadan önce, üzerinde yazılı olan
ana şebeke voltajının evinizdeki elektrik şebekesi
voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
Lütfen, ütünüzün fişi prize takılıyken yanından
ayrılmayın ve ütünüzü kullanırken özellikle çevredeki
çocuklara dikkat edin.
Ütünüz, çocuğunuzun oyuncağı değildir.
Çocuğunuzun ütüyle oynamak gibi bir isteği varsa,
ona oyuncak ütü alabilirsiniz.
Ütünüzü, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan
küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin
kullanmasına asla izin vermeyin.
Ütünüze su koymak için, önce elektrik fişini prizden
çekin, ardından su doldurma kabını kullanın.

Ütünüzü su veya başka bir sıvının içine daldırmayın.
Niyetiniz ne olursa olsun, böyle bir davranış elektrik
çarpması riskine yol açacaktır.
Ütünüz sadece evde kullanılmak üzere tasarlandı.
Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için bu modeli
tercih etmeniz durumunda, istediğiniz performansı
alamazsınız.
Ütünüzü prize takmadan ve çıkarmadan önce her
zaman en düşük sıcaklık ayarına getirin. Böylece
şebekeden kaynaklanan elektrik yüklenmelerini
engelleyebilirsiniz.
Ütünüzün fişini elektrik prizinden çıkarmak istediğiniz
zaman kablosundan tutup çekmeyin. Kablonun görevi
ütünüzün elektrik bağlantısını sağlamaktır. Kabloyu
çekerek içindeki elektrik aksamına ve ütünüze zarar
verebilirsiniz. Bunu engellemek için, kablo yerine
fişten tutup çekin.
Ütünüzün tabanı sıcakken, elektrik kablosuna temas
etmesine izin vermeyin. Bu durum hem tabanı hem de
kabloyu zedeleyecektir.

Ütünüzü güvenle kullanmak, sizin elinizde.

Lütfen ütünüzü her zaman sabit bir zemin üstünde,
tercihen ütü masasının üstünde kullanmaya
dikkat edin.
İnsanlık hali, ütünüz elinizden kayabilir, yere
düşebilir. Lütfen, ütünüzün hasar gördüğünü, kaçak
yaptığını, bir fonksiyonunun bozulduğunu fark
ettiğiniz durumlarda, ütünüzü kullanmaya devam
etmeyin. Önce kendi sağlığınızı düşünün, sonra
çamaşırlarınızı.
Ütünüzün tabanı, kullanım sırasında yanıklara neden
olabilecek kadar ısınır. Lütfen, ütünüzün tabanına
dokunmayın. Taban sıcaklığını test etmek için,
parmağınızı kullanmayın.

Lütfen, elektrik kablosunu keskin yüzeylerden ve
çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
Her ütüden önce, elektrik kablosunu olası hasarlara
karşı kontrol edin. Elektrik kablosunun hasar
gördüğünü fark ederseniz, lütfen ütünüzü
kullanmayın ya da tamir etmeye çalışmayın.
Ütünüze su doldurmadan ya da içindeki suyu
boşaltmadan önce, temizlik ve bakımdan önce ve
kullanımdan sonra, fişi prizden çekmeyi unutmayın.
Kendi elinizle kazaya davetiye çıkarmayın.
Zaman kazanmak, pratik olmak adına elbiseleri asla
üzerinizdeyken ütülemeyin ya da nemlendirmeyin.
Zaman kazanacağım diye sağlığınızı kaybetmeyin.

Ütünüzü kullanırken lütfen çevrenizdekileri (özellikle
çocukları) buhardan, sıcak sudan veya tabandan
kaynaklanabilecek yanma tehlikesine karşı uyarın.
Özellikle dikey ütüleme yaparken, etrafınıza daha
fazla dikkat edin.

Ütünüzü dış mekanda yada banyoda kullanmayın.
Havadaki nem oranı ve hava koşulları hem sizin
sağlığınızı hem de ütünüzün performansını
tehlikeye atabilir.

Ütünüzün durup dururken bozulması zor bir
ihtimaldir. Buna karşılık elektrik kablosunda, kullanım
hatalarından dolayı sık sık hasar oluşabilir.

Ütünüzü kullandıktan sonra tamamen soğumaya
bırakın. Lütfen işiniz bittikten sonra dik konumda,
çocukların ulaşamayacağı bir yere kaldırın.
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Teknik Özellikler
Model

Flowmotion 1103

Voltaj (V) / Frekans (Hz)

220-240 / 50

Güç (W)

2200-2400

Kullanım Ömrü (Yıl)

7 (yedi)

Su Tankı Kapasitesi (mL)

320 mL

Kablo Boyu (m)

3 metre

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak
geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu
için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen,
bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için
Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.

Belgesi veren kuruluş
Nemko
Unit 1-5,15/F, CCT Telecom Building,
11 Wo Shing Street, Fo Tan, Shatin,N.T. Hong Kong
T 852-26750288
F 852-26750550
Homend adına üreten firma:
Ascentway Industrial Limited
Room A-1, 8/F, GEE Tung Chang IND. Bldg,
4 Fung Yip Street, Chaiwan, Hk,
China
T 86-755-84838748
F 86-755-84837848

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Cendere yolu no 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul
T 0 212 331 22 33 F 0 212 289 98 66 W homend.com.tr

Made in P.R.C.
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Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.
Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak.
Türkiye’nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan
en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi
tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

Satın aldığınız herhangi bir
ürünü, servisimize
ulaştırmak isterseniz,
bize bir telefon açın.
Gelelim, ürünü teslim alalım,
servis işlemi bittikten
sonra, istediğiniz yere
teslim edelim. Üstelik
bu hizmet için sizden hiçbir
ücret talep etmeyelim.
> homend.com.tr

Satın aldığınız herhangi bir
ürünün, bakım, tamir gibi
nedenlerle servisimizde
kalma süresi asla 48 saati
(2 iş günü) geçmez.
Zamanında yapılmayan
hiçbir iş, bizim için iyi bir iş
değildir.

Canlı destek hattımızı cep
telefonunuz ya da Ankara,
İstanbul, İzmir, Bursa,
Adana, Konya, Kocaeli ve
Antalya’daki sabit hatlardan
doğrudan arayabilirsiniz.
Diğer şehirlerdeki sabit hat
aramalarında, numaramızı
başına 0212 koyarak
çevirmenizi rica ederiz.

Tüm ürünlerimiz, tasarım,
üretim ve dağıtım
aşamalarında defalarca
kontrolden geçirilir.
Yine de üretimden
kaynaklanan en ufak
sorunda bile, hiçbir ücret
ödememe garantiniz
2 yıl boyunca geçerlidir.
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Yetkili servis listesi.
Teknik Servis Ünvanı

Adres bilgisi

3 S OFİS OTOMASYONU - SELÇUK GEN
AS ORHON ELEKTRONİK - ŞÜKRÜ ORHON
ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ATAK ELEKTRİK ELETRONİK GÜV.SİS.-ASLAN BAŞÇA
BİLEN BİLGİSAYAR VE KIRTASİYE - OKAN BİLEN
BİLGİLİ DÖRTBEYAZ EŞYA TEKS.TURİZM ÖZEL EĞT.HİZ.
ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK - MUHAMMET KOÇ
CEMAYTEM CAR ELEKTRONİK - CEMİL ŞEN
CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZIM CEVAHİR
ÇİFT GÜÇ ELEKTRİK - MUSTAFA YAHYA YÜCEİL
CRAZY TEAM - EMRAH GÖSTERİŞLİ
ERDAL DEVECİ - ÖZDEV TEKNİK
FDL ENERJİ ELEKTRONİK SAN.VE TİC.
FUNDA BİLGİSAYAR YAZILIM İNŞ.NAK.ÖZEL EĞT.MÜH.VE
GÜLKOM MÜH.BİLG.GIDA ELEKTR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
GÜVEN ELEKTRONİK - GÜVEN AKSOY
HÜSEYİN OKUTAN - OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM
İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA
İSMAİL ÜNLÜ
İSMAİL YAŞAR - FAVORİ İLETİŞİM
KENAN AVCI - AVCI ELEKTRONİK
MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK
MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL
MSK TURİZM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
NİHAT PARLAK - BİHTER ELEKTRONİK
PAL ELEKTRONİK - KEMAL AÇIKGÖZ
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA
RİZE TEKNİK ELEKTRİK - SİNAN ABDULLAH
SABAY SOĞUTMA - ENVER DALKILIÇ
SADIK UZUN - MACROCOM BİLGİSAYAR
SANAÇ ELEKTRONİK - A. CEMALLEDDİN SANAÇ
SEGA ELEKTRONİK GÜV.SİS.NAK.GI.KIR.SAN.VE TİC.
ŞENOL SERPEN
SİSTEM ELEKTRONİK - HAMZA ESEN
TUNCAY KUTLU - ÇAĞLAYAN SOĞUTMA
UFUK SOĞUTMA - ALİ TAŞKIN
ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL
VEZİROĞLU ELEKTRONİK - MEHMET VEZİROĞLU
YAŞAR SOĞUTMA - İLYAS YAŞAR

YENİ BARAJ MAH. 680076 SOK. NO: 8 SEYHAN / ADANA
AYDINLIKEVLER MAH. GEDİKLİ REMZİ SOK. NO: 12 / TRABZON
YENİ KAYSERİ CAD. NO: 17/B / NEVŞEHİR
TOPHANE MAH. BARIŞ CAD. NO: 15/A / RİZE
CAMİKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. NO: 58 / NEVŞEHİR
HÜDEVANGİR MAH. DEĞİRMEN SOK. NO: 10 / BURSA
TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. KIZ MESLEK LİSESİ ALTI NO: 3 / RİZE
BÜYÜK SANAYİ SİTESİ 7. SOK.11. BLOK NO: 15 / TRABZON
TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PSJ. NO: 4/Z / RİZE
YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO: 53 / NEVŞEHİR
GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 61/A / NEVŞEHİR
MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ
YURT MAH. 71439 SOK. NO: 7 KAT 1/2 / TRABZON
KAHRAMANMARAŞ CAD. HIZIRBEY MAH. NO: 241 / TRABZON
GAZİPAŞA MAH.CUDİBEY MEKTEP SOK.MAMUT REİS APT.NO: 7/4 RİZE
ATATÜRK CAD.ŞADOĞLU İŞHANI NO: 31 / TRABZON
KEMERKAYA MAH.MEHMET SOK. NO: 4/1 /MARDİN
KARAYOLLARI ARKASI BARIŞ CAD. GÜNAYDIN APT. ALTI / MARDİN
ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA
SARICIOĞLU MAH. MEZARLIK 1. SOK. NO: 5 / MALATYA
KANBUROĞLU SOK. KABİL İŞHANI NO: 10 / RİZE
PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA
HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE
SİVRİTAŞ MAH. FABRİKA CAD. NO: 19 / NEVŞEHİR
CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE
CAMİCEDİT MAH. GAZHANE CAD. NO: 25 / NEVŞEHİR
ŞANLIURFA CAD. MOBİL İŞHANI / MARDİN
YENİ MAH. ŞANLIURFA CAD. ECE PSJ. NO: 7-8 / MARDİN
TOPHANE MAH. ÇANAKKALE CAD. YENİHALİÇİ SOK.NO: 20/B / RİZE
ALTINSU MAH. İZMİR CAD. NO: 9 / NEVŞEHİR
SELÇUKBEY MAH. SELÇUKBEY CAD. NO: 59/A / BURSA
ÜNİVERSİTE MAH. HULUSİ SAYIN CAD. NO: 88 / ELAZIĞ
GÜZELYALI MAH. UĞUR MUMCU BLV. AKDAMAR SİTESİ B BLOK NO:46 / ADANA
ÇAMLICA MAH.BABACAN CAD. NO: 52/2 / BURSA
TOPHANE MAH. TAŞCIOĞLU CAMİ KARŞISI MEYDAN SOK. NO: 30 / RİZE
UÇANBAŞI MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO: 25 / DENİZLİ
BAHÇELİEVLER MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO: 10/A-B-C / NEVŞEHİR
GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 37/A / NEVŞEHİR
BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO: 22 / NEVŞEHİR
İBRAHİMPAŞA MAH. OSMAN GAZİ SOK. NO: 22 / NEVŞEHİR

Telefon numarası
322 225 60 88
462 230 97 95
384 214 19 00
464 214 66 72
384 511 34 10
224 233 74 39
464 217 90 72
462 328 01 75
464 213 16 17
384 213 19 96
384 214 16 99
424 238 51 67
322 235 23 48
462 224 22 62
462 326 61 42
464 212 02 06
462 321 26 26
482 212 83 06
236 713 31 62
422 232 04 19
464 217 74 97
236 232 11 89
464 246 26 65
384 341 42 13
464 214 84 53
384 213 23 96
482 312 55 99
482 312 55 99
464 214 39 59
384 471 34 56
224 367 73 53
424 212 10 09
322 211 01 11
532 343 45 67
464 217 90 84
258 242 85 86
384 511 58 31
384 212 20 75
384 311 26 79
384 212 16 28
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Canlı destek hattımızı cep telefonu ya da Ankara,
İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Kocaeli ve Antalya’daki
sabit hatlardan doğrudan arayabilirsiniz. Diğer şehirlerdeki
sabit hat aramalarında, numaramızı başına 0212 koyarak
çevirmenizi rica ederiz.

