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Yeni ütünüzü kıyafetlerinizle 
buluşturmak için sabırsızlandığınızı 
biliyoruz. Ancak kırışıklıkları 
buharlaştırmadan önce, işinizi
daha pratik ve güvenli bir şekilde
yapın diye, sizin için hazırladığımız 
kullanım kılavuzunu okumanızı 
öneririz. En fazla 10 -15 dakika
sürecek bu okumadan sonra, 
kıyafetlerinizi ütülemeye 
başlayabilirsiniz.

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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+ Ütünüzü kutusundan çıkardıktan sonra üzerindeki koruma filmleri ve 

etiketlerini de çıkarmayı unutmayın.

+ Ütünüzün tanıtım etiketinde kullanım için uygun olan voltaj seviyesini 

gösteren değerler bulunuyor. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize 

uygun olup olmadığını kontrol edin.

+ Ütünüzün elektrik kablosunu açarak düz hâle getirin.

+ Ütünüzün parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, 

lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın.

+ Ütünüzün hasarsız olduğuna emin olduktan sonra ilk ütü ve buhar 

uygulamasını eski bir havlu üzerinde gerçekleştirin ve buhar püskürtme 

düğmesine basarak ütünüzün içinde bulunabilecek olan üretim kalıntılarının 

tamamen temizlenmesini sağlayın.
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Ü T Ü N Ü Z  H A N G İ 
PA R Ç A L A R DA N 
O LU Ş U YO R ?
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Su Püskürtme 
Düğmesi

Su Dolum 
Kapağı

Su Püskürtme 
Ağzı

Buhar Püskürtme 
Düğmesi Kablo Kılıfı

Kumanda
Düğmesi

Otomatik
Temizleme

Düğmesi

Su Haznesi 

Taban Plakası

Buhar Ayar 
Düğmesi
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1. seviye işareti

2. seviye işareti

3. seviye işareti

En üst seviye işareti

Otomatik temizleme işareti

Otomatik kapanma işareti

KUMANDA PANELİ



0 6 I R O N P O W E R

YAPILMASI GEREKENLER

+ Lütfen ütünüzü kullanmadan önce burada 

yazan uyarıları dikkatle okuyun.

+ Ütünüz çalışırken ısınır ve çok sıcak buhar 

üretir, ütünüzü daima dikkatli kullanın, ailenizi 

ve sevdiklerinizi ütünüzle ilgili olası tehlikeler 

hakkında uyarın.

+ Elektrik kablosunun ütü taban plakasına 

temas etmemesine özen gösterin.

+ Su haznesine su eklemeden önce, ütünüzün 

prize takılı olmadığına emin olun.

+ Ütünüzü hasarlı durumda kullanmak hem 

hasarı artırır hem de sizin için risklidir.

Lütfen bu riski almayın. 

+ Ütünüzü ütü masasına yerleştirirken, 

masanın da dengeli ve sağlam bir zemine 

yerleştirildiğinden emin olun. 

+ Su haznesini ‘Su Haznesinin Doldurulması’ 

bölümündeki talimatlara uygun şekilde 

doldurun ve her kullanım sonrası su haznesini 

boşaltın.

+ Ütünüzü sadece belirlenmiş kullanım 

amacına uygun olacak şekilde kullanın.

+ Ütünüzün fişini prize takmadan ve prizden 

çekmeden önce kapalı [OFF konumunda] 

olduğuna emin olun. Fişi prizden çıkartırken 

kablodan tutmayın, bir elinizle fişi gövdesinden 

tutup diğer elinizle prizi tutarak çekin.

+ Ütünüz kullanımda değilken ve ütünüze su 

ekleme/ütünüzden su boşaltma işlemlerinden 

önce daima ütünüzün fişini prizden çekin.

+ Sıcak metal parçalara, sıcak suya veya sıcak 

buhara temas hâlinde cildinizde yanıklar 

oluşabilir. Ütünüzü dik konumdan yatay 

konuma getirirken ütünüzün su haznesinde 

kalabilecek suyun dökülmesi ihtimaline

karşı dikkatli olun.

+ Ütünüzü eğer mümkünse bir uzatma kablosu 

olmadan kullanın. Ütünüzün elektrik kablosunu 

etrafta bulunan kişilerin takılıp düşmeyeceği 

şekilde düzenleyin. Bir uzatma kablosu 

kullanmak zorunda olduğunuz durumlarda 

kablonun ütünün azami anma değerine eşit 

veya daha yüksek bir akım değerine sahip 

olmasına özen gösterin. Daha düşük akım 

değerine sahip kabloların kullanımı, aşırı ısıma 

sonucunda elektrik çarpmasına yol açabilir. 

ÜTÜNÜZÜ
GÜVENLE KULLANMAK, 
SİZİN ELİNİZDE.
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YAPILMAMASI GEREKENLER

+ Çocuklarınızın olduğu ortamlarda ütünüzü 

kullanırken yakın gözetim sağlayın. Prize 

takılı olduğu sürece ütünüzü gözetimsiz 

bırakmayın.

+ Homend tarafından onaylanmamış uzatma 

kablolarını kullanmayın.

+ Ütünüzde ciddi hasarlara yol açmamak 

için su haznesine parfüm, sirke, yumuşatıcı, 

nişasta veya başka kimyasal maddeler 

koymayın.

+ Elektrik çarpması riskinden korunmak için 

ütünüzü kesinlikle suya veya herhangi bir 

sıvıya daldırmayın.

+ Ütünüzü yere düşürmeniz, üzerinde hasar 

belirtileri bulunması, ütünüzün gerektiği 

gibi çalışmaması veya sızıntı yapması 

durumlarında ütünüzü kullanmayın.

+ Kullanım sonrasında ütünüzü kaldırmadan 

önce elektrik kablosunu ütünüzün etrafına 

sarmadan soğumasını bekleyin. Elektrik 

kablosunu ütünüzün etrafına çok sıkı bir 

şekilde sarmayın.

+ Ütünüzün ısınabilecek yüzeylerinize, 

çalıştığı esnada dokunmayın. (Resim 1 - 2)

+ Aşırı akım yükü ortaya çıkmaması için

ütünüzü başka yüksek güçlü bir cihazla 

birlikte aynı elektrik devresi üzerinden 

çalıştırmayın.

+ Ütünüzü asla kendi başınıza tamir etmeye 

çalışmayın. Sizin için tıkır tıkır çalışan bir 

servis sistemi kurduk. Lütfen, ütünüzün tamire 

ihtiyacı olduğunu düşündüğünüzde, bizi 

0850 222 32 45 numaralı telefondan arayarak 

canlı destek hattında çalışan arkadaşımızla 

görüşün. Sizin için en uygun ve hızlı çözüm 

yolunu bulalım. Bu da işimizin önemli bir 

parçası.

+ Ütünüz çocuğunuzun oyuncağı değildir. 

Eğer çocuğunuz ütü yapmak istiyorsa bunu 

oyuncak bir ütüyle daha güvenli bir şekilde 

yapabilir.

01

Sol

02

Sağ



 4.  Su dolum kapağını kapatın. 

 5.  Ütünüzün fişini prize takın. 

 6.  Kumanda düğmesini sağa doğru 

çevirerek ütünüzü çalıştırın. (Resim 4)

SU PÜSKÜRTME

İnatçı kırışıklıklara karşı ütünüzün en 

etkili numarası.

1. Su püskürtme ağzını, ütülenen 

kumaşa doğrultun.

2. Su püskürtme düğmesine basın. 

(Resim 5)

ÜTÜNÜZÜ NASIL 
KULLANACAKSINIZ?
1. Ütünüzü musluk suyuyla 

kullanmaya özen gösterin, yoğuşma 

suyu kullanmak ütünüze zarar 

verebilir.

2. Ütünüzün fişini uygun bir elektrik 

prizine takın.

3. Ütü yapmaya başlamadan 

önce ütünüzün istenilen sıcaklığa 

ulaşmasını ve böylece kumanda 

panelindeki gösterge ışıklarının 

yanıp sönmeyi durdurmasını 

bekleyin.

4. Kullanım sonrasında ütünüzün 

fişini mutlaka prizden çekin.

SU HAZNESİNİN DOLDURULMASI

1.  Ütünüzün fişini prizden çekin.

2.  Buhar ayar düğmesini kapalı   

konumuna getirin.

3.  Su dolum kapağını açarak 

“MAX” seviyesine ulaşılıncaya kadar 

hazneye su doldurun. (Resim 3)
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SICAKLIK AYARI

Ütünüz, farklı kumaş tiplerine uygun 

sıcaklıkta çalışmak üzere, farklı sıcaklık 

ayar seçeneklerine sahip. Ütünüzü 

çalıştırmak için kumanda düğmesini 

sağa çevirin (Şekil 4). Ütünüz, Seviye 

1’de çalışmaya başlayacak. Daha yüksek 

sıcaklık ayarları için kumanda düğmesini 

sağa doğru çevirmeye devam edin. 

İşlem sıcaklığı, “Seviye 1” -> “Seviye 2” 

-> “Seviye 3” -> “MAX” [en üst seviye] 

şeklinde ilerleyecektir. Düğmeyi tekrar sola 

çevirerek, sırasıyla “MAX” -> “Seviye 3”-> 

“Seviye 2” -> “Seviye 1” ayarları arasında 

geçiş yapabilirsiniz.

Ütüye başlamadan önce, ütülenecek 

kıyafetin etiketini inceleyin ve 

kıyafet üreticisinin aşağıdakilere 

benzer simgelerle belir ttiği ütüleme 

talimatlarına uygun hareket edin.

Sıcaklık Ayar İşaretleri

                   Asetat, Elastan, Poliamid

                  Polyester, İpek, Triasetat, Viskon, Yün

                    Pamuk, Keten
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1 Ütünüzü çalıştırmak için kumanda düğmesini
sağa doğru çevirerek istediğiniz
ütü sıcaklık ayarını seçin. 

2 Seçmiş olduğunuz sıcaklık ayarına bağlı olarak
kumanda panelinde ilgili sıcaklık ayar simgesinin ışığı 
yanıp sönmeye başlar.

Ütünüz ısınarak kullanıma hazır hâle geldiğinde, ışık
yanıp sönmeyi bırakacak ve sabit yanmaya başlar.

3 Buharlı ütüleme işlemi, “Seviye 3” ve MAX sıcaklık 
ayarlarında uygulanabilir. Buharlı ütüleme için
buhar ayar düğmesini açık konumuna getirebilirsiniz.
Düğmeyi kapalı konumuna getirdiğinizde ise
buhar işlevi kapatılır.

4 Kumanda düğmesini çevirerek,
istediğiniz sıcaklık seviye ayarını seçebilirsiniz. 

5 Kullanım sonrasında, ütünüzün kapanması için
kumanda düğmesini sola çevirip 2 saniye süreyle
bu konumda tutun.

6 Her kullanım sonrasında, “SU HAZNESİNİN 
BOŞALTILMASI” talimatlarını uygulayın.
Kullanım sonrasında su haznesindeki suyu
boşaltmanız önerilir.

ÜTÜLEME İÇİN



5. Ütünüzü dik konumda, buhar 

verilecek kumaş veya kıyafete

15 - 30 cm mesafede tutun.

6. Buhar püskürtme düğmesine 

basın.

7. Taban plakasında bulunan 

deliklerden, ütülemek istediğiniz 

kumaşa buhar püskürtülür ve 

kırışıklıklar giderilir.

8. İnatçı kırışıklıkları gidermek için

birkaç saniye bekledikten sonra 

buhar püskürtme düğmesine tekrar 

basın. Kırışıklıkların büyük kısmı, 

en fazla üç işlem sonunda ortadan 

kalkar.

Buhar püskürtme işlevi devreye 

girene kadar düğmeye birkaç 

kez basmanız gerekebilir. 

Buharlamanın en verimli şekilde 

gerçekleşmesi için buhar 

püskürtme işlemini arka arkaya 

üç defadan fazla kullanmayın.

                                                                                                                      

Buhar sıcaklığı çok yüksek 

değerlere ulaşabileceğinden, 

insanlar veya ev hay vanlarının 

üzerinde bulunan kıyafetlere 

buhar uygulamayın.
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BUHAR PÜSKÜRTME

Buhar püskürtme işlevi, “Seviye 3”

ve “MAX” sıcaklık ayarlarında 

uygulanabilir. Ütülerken inatçı 

kırışıklıkları gidermek için 

ilave buhar gücüne ihtiyaç 

duyduğunuzda, buhar püskürtme 

düğmesine basmanız yeterlidir.

DİKEY BUHARLAMA

Hassas kumaşlardaki kırışıklıkları, 

kıyafetler asılı hâldeyken de 

giderebilirsiniz. Bu işlevi, perdeler 

ve diğer asılı kumaşlar için de 

kullanabilirsiniz.

1. Su Haznesinin Doldurulması 

başlığında açıklandığı şekilde, 

hazneye su doldurun.

2. Sıcaklık ayar düğmesini “Max” 

konumuna getirin.

3. Gösterge ışığı, ütünüzün 

çalıştırıldığını göstermek üzere 

yanar.

4. İstenen sıcaklığa ulaşıldığında, 

ütünün kullanıma hazır olduğunu 

göstermek üzere, gösterge ışığı 

söner.
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Kullanım sonrasında daima 

ütünüzün f işini prizden çekin. 

Otomatik kapanma işleviyle 

kapatılmış olsa bile ütünüzü

asla gözetimsiz bırakmayın.

SU HAZNESİNİN BOŞALTILMASI

1. Ütünüzü kapatın ve fişini prizden 

çekin.

2. Su dolum kapağını açın ve 

haznedeki suyu dökerek boşaltın. 

(Resim 8)

3. Haznede kalmış olabilecek suyu 

boşaltmak için ütünüzü hafifçe

sallayın.

DAMLA ÖNLEME SİSTEMİ

Damla önleme sistemi, ütünüz 

soğukken taban plakasından 

su akmasını otomatik olarak 

engellemek üzere tasarlandı. 

Kullanım sırasında, özellikle 

ütünüzün ısınması ve soğuması 

esnasında, damla önleme 

sisteminden “klik” sesi duyulur. 

Normal olan bu ses, sistemin düzgün 

şekilde çalıştığı anlamına gelir.

1 2 I R O N P O W E R

GÜVENLİ OTOMATİK KAPANMA 

İŞLEMİ

Ütünüz yatay konumdayken

30 saniye boyunca veya ütünüz 

dikey konumdayken 8 dakika

boyunca ütünüz hareket 

ettirilmediğinde veya sıcaklık 

ayar düğmesine basılmadığında, 

otomatik kapanma işlevi devreye 

girerek ütünüzü kapatır.

                                                      

1. Ütünüzün otomatik olarak 

kapatıldığını göstermek üzere, 

otomatik kapatma gösterge ışığı 

yanıp söner. (Resim 7)

2. Ütüyü tekrar çalıştırmak 

istediğinizde, sıcaklık ayar 

düğmesini çevirmeniz yeterli olur. 

Bu durumda, kumanda paneli, son 

kullanılmış olan sıcaklık

ayarını devreye sokar ve ütünüz 

ısınmaya başlar. Ütünüzün ısınarak 

kullanıma hazır hâle gelmesi, 

yaklaşık 60 saniye sürer.
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getirin.

2. Buhar düğmesini          konumuna 

getirin.

3. “Su Haznesinin Doldurulması” 

başlığında açıklandığı şekilde, 

hazneye su doldurun.

4. Ütünüzün fişini prize takın.

5. Ütünüzü çalıştırın ve sıcaklık 

ayar düğmesini “MAX” konumuna 

getirin. Gerekli sıcaklık değerine 

ulaşılıncaya kadar bekleyin (sıcaklık 

gösterge ışığı yanıp sönmeyi bırakır 

ve sabit yanar).

6. Ütünüzün fişini prizden çekin.

7. Ütünüzü, yatay konumda bir kabın 

yaklaşık 15 santimetre yukarısında 

tutun (Şekil 10).

8. Otomatik temizleme düğmesine 

basılı tutun.

9. Ütünüzün kullanımı sırasında 

buhar odasında birikmiş kalıntılar, 

buhar ve sıcak su çıkışıyla birlikte, 

taban plakasındaki deliklerden 

dışarı atılır.

10. Su haznesi boşalana kadar, 

ütünüzü nazikçe ileri-geri sallayın.

11. Otomatik temizleme işlemi 
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KİREÇ ÖNLEYİCİ KARTUŞ

Ütünüzde, buharlı ütüleme sırasında 

oluşan kireç kalıntılarını azaltmak ve 

böylece ütünüzün kullanım ömrünü 

uzatmak üzere, kireç önleyici kartuş 

yer alıyor.

Kireç öneyici kartuş, doğal 

kireçlenme sürecini tamamen 

ortadan kaldırmaz.

OTOMATİK TEMİZLEME 

Bu işlev, buhar odasında 

biriken mineral ve kalıntıların 

uzaklaştırılmasını sağlar. En 

az ayda bir kez veya kullanılan 

suyun sertliğine göre daha sık bir 

şekilde bu işlevi devreye sokmanız 

ütünüzün en iyi durumda kalmasına 

yardımcı olur. Otomatik temizleme 

gösterge ışığının yanması 

ütünüzün otomatik temizleme 

işlemine ihtiyaç duyduğu anlamına 

gelir.

1. Ütünüzün fişini prizden çekin. 

Buhar ayar düğmesini konumuna 
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tamamlandığında, düğmeyi serbest 

bırakın.

12. Ütünüzün fişini prize takın ve 

sıcaklık ayar düğmesini “MAX” 

konumuna getirerek ütünüzü 

çalıştırın.

13. Ütünüz kullanıma hazır hâle 

geldiğinde, eski bir kumaş parçası 

üzerinde işlem yaparak, taban 

plakasında oluşmuş olabilecek su 

izlerinin giderilmesini sağlayın.

14. Ütünüzün fişini prizden çekin ve 

muhafaza etmek üzere kaldırmadan 

önce soğumasını bekleyin. 

TEMİZLİK

1. Ütünüzün fişini prizden çekin.

2. Ütünüzün tamamen soğumasını 

bekleyin.

3. Taban plakasında veya gövdede 

bulunan kalıntıları gidermek için 

nemli bir bez ya da aşındırıcı 

olmayan bir temizlik maddesi 

kullanın.

Taban plakasındaki kalıntıları 

gidermek için asla keskin ve sert 

nesneler kullanmayın. Ütünüzün 

temizliğinde, aşındırıcı özellikte 

temizlik maddeleri, sirke ve kireç 

çözücü kullanmayın.

ÜTÜLEME İÇİN İPUÇLARI

1. Ütülenecek kıyafetleri, kumaş 

tipine göre ayırın. Böylece ütüleme 

sırasında sık sık sıcaklık ayarını 

değiştirmeniz gerekmez.

2. Kumaş tipinden emin değilseniz, 

öncelikle kıyafetin küçük bir bölümü 

ya da iç kısmında deneme yapın. 

Ütüleme işlemine düşük sıcaklıkta 

başlayın ve gerekirse kademe 

kademe sıcaklığı artırın. 

3. Isıya karşı hassas kumaşlara geçiş 

yaptığınızda, ütünün istenen sıcaklık 

değerine düşmesi için yaklaşık üç 

dakika bekleyin. Sıcaklığın istenen 

seviyeye düşmesi veya yükselmesi 

belli bir zaman alır.

4. İpek, yün, velur gibi hassas 

kumaşlarda parlamayı engellemek 

için ütü bezi kullanın.
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H AYAT TA  H E R  S O R U N U N
B İ R  C E VA B I  VA R .
Ütünüzü kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli 

dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden 

gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık.

Umarız faydası olur.    

Herhangi bir tehlikeye maruz kalmamak için profesyonel araçlar gerektiren başka arızalar 

meydana geldiğinde, ütü imalatçı, tamir / bakım servisleri veya benzer ofislerdeki

kalifiye kişiler tarafından tamir edilmeli veya değiştirilmelidir.

Hata Kodu Olası Sorun Çözümü

Ütü prize takıldığı hâlde 
taban plakası soğuk 
kalıyor.

Elektrik prizi arızalı.

Elektrik bağlantı sorunu var.

Başka bir priz deneyin.

Fişin, prize doğru şekilde takılıp 
takılmadığını kontrol edin.

Buhar çıkışı yok. Su haznesinde yeterince su yok.

Buhar ayar düğmesi kapalı 
konumda.

“Su Haznesinin Doldurulması” 
başlığında açıklandığı şekilde, 
hazneye su doldurun.

Buhar ayar düğmesini açık konuma 
getirin.

Taban plakasından su sızıyor. Sıcaklık değeri çok düşük.

Su haznesi doldurulurken, buhar 
ayar düğmesi açık konumda 
bırakılmış.

Sıcaklık ayarını “MAX” konumuna 
getirin.

Su haznesini doldurmadan önce 
buhar ayar düğmesini kapalı 
konuma getirin.

Kumaşta hasar meydana 
geliyor.

Aşırı yüksek sıcaklık ayarı. Kıyafet etiketindeki ütü talimatlarına 
uyun veya öncelikle kumaşın iç 
yüzünde deneme yapın.

Ütü işlemi sırasında taban 
plakasından tortu ve
kirlilikler geliyor.

Kullanılan suyun çok sert olması, 
taban plakasında kireç kalıntılarının 
oluşmasına yol açıyor.

“Otomatik Temizleme” başlığında 
açıklandığı şekilde, bir veya daha 
fazla kez otomatik temizleme işlemi 
yapın.
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İthalatçı / Üretici firma teknik 

özelliklerde haber vermeden 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz WEEE direktiflerine 

uygun olarak geri dönüşümü olan 

parçalardan oluştuğu için çöpe 

atılmamalıdır. Lütfen, bu  ütünün 

geri dönüşümünü sağlamak için 

Homend Müşteri Hizmetleri’ne 

başvurun.

homend.com.tr

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili servislerimize www.homend.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

Model no

Voltaj seviyesi

Güç seviyesi

IRONPOWER 1163H

220 - 240 V ~ 50-60 Hz 

2600W-3100W



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: 

0850 222 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.
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