












Buhar Yok Gösterge Işığı

Buhar Seviyesi Gösterge Işığı

Kireç Önleyici Kartuş Gösterge Işığı

Sıcaklık Ayarı Gösterge Işığı

Otomatik Sıcaklık Modu Gösterge Işığı

Otomatik Kapatma / Kapatma Gösterge Işığı

Otomatik Temizlik Gösterge Işığı

Yetersiz Su Gösterge Işığı

Sıcaklık Ayar Düğmesi





01

02



03



04

05

06

07

08







1 Ütü, fişe takıldığında Otomatik Sıcaklık modunda 
açılacaktır. Başka bir sıcaklık ayarına geçmek için sıcaklık 
ayar düğmesine basılarak kıyafete uygun ayarı seçin. 
Sıcaklık ayar düğmesine basıldığında bir “bip” sesi 
duyulacaktır.

2 Seçmiş olduğunuz sıcaklık ayarına bağlı olarak, kumanda 
panelinde ilgili sıcaklık ayar simgesinin ışığı yanıp 
sönmeye başlayacaktır. Ütü ısınarak kullanıma hazır 
hale geldiğinde, ışık yanıp sönmeyi bırakacak ve sabit 
yanmaya başlayacaktır.

3 Buharı ütüleme, “Seviye 1” dışındaki tüm sıcaklık 
ayarlarında uygulanabilmektedir. Buhar kazanlı ütüleme 
için buhar vermek istediğinizde buhar tetiğini basılı 
tutabilirsiniz. Tetiğe basıldığında, “Otomatik Sıcaklık”, 
“Seviye 1”, “Seviye 2”, “Seviye 3” veya “Max” ayarının 
ilgili buhar ışığı yanıp sönerek buhar verildiğini 
gösterecektir. Tetiği bıraktığınızda buhar verme işlemi 
sona erecektir.

4 Ütünün sıcaklık ayarını, sıcaklık ayar düğmesine basarak 
değiştirebilirsiniz.

5 Ütü işlemi tamamlandığında, sıcaklık ayar düğmesini 4 
saniye basılı tutarak kapatınız. Bu süre boyunca otomatik 
kapatma/kapatma gösterge ışığı yanıp sönecektir.

6 Her kullanım sonrasında, “Su haznesinin boşaltılması” 
talimatlarını uygulayınız. Kullanım sonrasında su 
haznesindeki suyu boşaltmanız önerilmektedir.
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Hata Kodu Olası Sorun Çözümü

Ütü çalışmıyor. Henüz ısınmamış

Prize takılı değil

Kireç önleyici kartuşu düzgün 
şekilde takılmamış

Elektrik prizi arızalı

Isınmasını bekleyin

Fişi prize takın

Kireç önleyici kartuşu düzgün 
şekilde takın

Ütüyü çalışan bir prize takın

Buhar tetiğine basıldığında 
buhar gelmiyor.

Su haznesi boş

Henüz ısınmamış

Buhar kazanlı ütüleme işlevi devre 
dışı

Su haznesini doldurun

Isınmasını bekleyin

Sıcaklık ayar düğmesine basarak 
daha yüksek bir sıcaklık ayarına 
geçiş yapın

Taban plakası yeterince 
ısınmıyor.

Yanlış sıcaklık ayarı Sıcaklık ayar düğmesine basarak 
daha yüksek bir sıcaklık ayarına 
geçiş yapın

Kumaşta hasar meydana 
geliyor.

Aşırı yüksek sıcaklık Kıyafetin etiketindeki talimatları 
uygulayınız veya öncelikle kıyafet 
etek iç kısmında deneme yapın

Ütü gürültülü çalışıyor. İlk kullanım

Su haznesi boş

İlk kullanımda normal bir durumdur

Su haznesini doldurun














