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Değerli Müşterimiz,
Buhar Jeneratörlü Ütü cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL 
ürünü satın almış bulunmaktasınız.
Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 
yıllar hizmet edecektir.
Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından 
eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir 
şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

• UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.
UYARI:Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, 
yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için 
bu kılavuzda açıklanan güvenlik önlemlerine her zaman uyun.
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JJ Güvenlik uyarıları
•	 Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın 

ilk kullanımı, güvenliği, kullanım 
amaçları ve cihazınızın temizliği 
ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler 
içermektedir. 

•	 Kullanım kılavuzunu dikkatlice 
okuyun ve talimatlara uyun.

•	 Kullanım kılavuzunu güvenli 
bir yerde saklayın ve cihazınızı 
ödünç verdiğinizde bu kullanım 
kılavuzunu da cihazınızla birlikte 
verin.

•	 Bu cihaz, kapalı mekanlarda 
kullanılmak üzere ticari olmayan 
kullanımlar için ütü yapmak 
amacıyla tasarlanmıştır. Bu ci-
haz, ev tipi kullanım içindir. 

•	 Cihazınız kullanım amacının 
dışında kullanıldığında ve/veya 
kullanımı başka bir şekilde ya-
pıldığında, tehlikeli durumlar 
yaratabilir veya tehlikeye neden 
olabilir.

•	 Cihazınızı sadece açıklanan 
kullanım amacına göre kullanın.

•	 UYARI: Cihazınızın üretim ve 
kullanım amacı dışındaki amaç-
lar için kullanılması sonucunda 
cihazınızda oluşabilecek olan 
hasarlar ve arızalardan dolayı 

sorumluluk kabul edilmeye-
cektir.

•	 Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı 
tarafından karşılanır.

Cihazı Kullanırken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Cihazı yalnızca tip levhası üze-

rindeki bilgilere göre bağlayın 
ve çalıştırın.

•	 Cihazı sadece AC akımına ve 
topraklı prize bağlayın.

•	 Elektrik devresine aşırı yük 
binmesini önlemek için, aynı 
devrede bir başka yüksek güç 
çeken cihaz çalıştırmayın.

•	 8 yaşın altındaki çocukların ci-
hazı kullanması yasaktır. 

•	 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuk-
lar ve fiziksel, işitsel veya aklî 
yeteneklerinde kayıp olan veya 
tecrübe ve bilgi yoksunluğu 
çeken kişiler tarafından denetim 
veya cihazın güvenlik kullanımı 
ile ilgili talimatların verilmesi ve 
içerdiği tehlikelerin anlaşılması 
durumunda kullanılabilir.

•	 Çocuklar cihaz ile oynamama-
lıdır.

•	 Denetim olmadan çocuklar ta-
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rafından cihazda temizleme ve 
kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.

•	 Çocukların sıcak yüzeylere do-
kunmalarına izin vermeyin. Ütü 
tamamen soğuduktan sonra dik 
bir şekilde yerleştirin.

 DİKKAT: Sıcak Yüzey. Sı-
cak metal parçalarla, sıcak su veya 
buharla temas yanıklara sebep 
olabilir. Buharlı ütüyü ters çevirir-
ken dikkatli olun, deposunda sıcak 
su olabilir.
•	 UYARI: Boğulma tehlikesini 

önlemek için ambalaj malze-
melerini bebek ve çocuklardan 
uzak tutun. Bu ambalaj malze-
melerinin oyuncak olarak kulla-
nılmasına izin vermeyin.

•	 Fişi her kullanımdan sonra veya 
hatalı çalışma durumunda priz-
den çekiniz. 

•	 Ütü prize takılıyken veya ütü 
masasının üzerindeyken göze-
timsiz bırakılmamalıdır.

•	 Su haznesi, su ile doldurul-
madan önce (buharlı ütüler 
ve su püskürtme düzeneğiyle 
donatılmış ütüler) fiş prizden 
çıkarılmalıdır.

•	 Ütüye su koyarken, suyunu 

boşaltırken ve ütü kullanılmadı-
ğında daima fişi prizden çekin.

•	 Ütüyü musluğun altında tutarak 
doldurmayın.

•	 Suyun taşmaması için kazanı bir 
huni ile doldurun.

•	 Ütü, her zaman düz, sabit ve 
dengeli bir yüzeyde kullanıl-
malı, bırakılmalı ve muhafaza 
edilmelidir.

•	 Ütü, kendi altlığına yerleştiri-
lirken altlığın üzerine konduğu 
yüzeyin sabit ve dengeli oldu-
ğundan emin olunmalıdır.

•	 Ütü altlığı üzerindeyken asla 
ütünüzü gözetimsiz olarak bı-
rakmayın.

•	 Ütü, düşürüldüğünde görüle-
bilir hasar belirtileri varsa veya 
sızıntı olması durumunda kul-
lanılmamalıdır.

•	 Enerjilendirildiğinde veya so-
ğurken ütü ve kordonu, 8 ya-
şından küçük çocukların ulaşa-
mayacağı bir yerde bulundu-
rulmalıdır.

•	 Doldurma deliği, kullanım sıra-
sında açılmamalıdır. 

•	 Cihazınızın kullanım sırasında 
su tahliye kapağı daima kapalı 
durumda olmalıdır.
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•	 UYARI: Kapağı açmadan önce 
aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

 - Daima kazan açma/kapama 
düğmesine basarak kazanı ka-
patın.

 - Tüm kalan buharın dışarı çıkma-
sı için buhar düğmesine basın.

 - Ütü açma/kapama düğmesine 
basarak ütüyü kapatın.

 - Elektrik fişini prizden çekin.
 - Ütünün birkaç dakika soğuma-

sını bekleyin.
 - Kazan emniyet kapağını yavaş-

ça açın ve tamamen açmadan 
önce buhar çıkış sesinin kesil-
mesini bekleyin.

•	 Emniyet devresini içeren kazan 
kapağını sadece orjinal bir ye-
dek parça ile değiştirin.

•	 Ütünün fişi prize takılı ise kaza-
nın kapağını açmayın.

•	 Kazan yüksek sıcaklıklara da-
yanıklı düz bir yüzeye yerleşti-
rilmelidir.

•	 Emniyet devresi aktif hale gelir-
se ütü çalışmayacaktır. Normal 
çalışma konumuna dönmesi için 
yetkili servis ile iletişime geçin.

•	 Fiş takılı iken veya çalışma sıra-
sında su deposuna su koymayın.

•	 Ütüler, yalnızca (kordonsuz 
ütüler için) verilmiş olan altlığı 
ile kullanılmalıdır.

•	 Cihazınızı kullanmadan önce, 
ütü plakasındaki tüm etiketleri 
veya korumaları kaldırın. 

•	 Kullanmadan önce, cihazınızın 
fonksiyonlarını doğru bir şekilde 
kontrol edin.

•	 Kazan optimum sıcaklığa ulaş-
madan veya ütü ısınmadan 
önce buhar düğmesine basılırsa 
ütünün plakasından su sızabilir.

•	 Cihaz yalnızca elektrik kablo-
sunda ve cihazın gövdesinde 
hiçbir hasar görünmediği tak-
dirde kullanılmalıdır.

•	 Bağlantı kablosu zarar görmüş-
se, herhangi bir tehlikenin ön-
lenmesi için, sadece üreticinin 
önerdiği yetkili servis tarafından 
değiştirilmelidir. Lütfen yetkili 
servis veya müşteri iletişim 
merkezi ile iletişime geçin.

•	 Cihazınızı asla aşağıdaki du-
rumlarda kullanmayın:

 - Cihaz veya elektrik kablosu 
hasarlı ise,

 - Cihaz düşürülürse, gözle gö-
rülür hasar belirtisi varsa, sızıntı 
var ise veya düzgün çalışmazsa
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 - Cihaz, elektrikli parçalar görü-
lecek şekilde hasar görmüşse.

•	 Eğer yukarıdaki durumlardan 
birisi tespit edilirse, hemen ci-
hazınızın elektrik fişini prizden 
çekin ve yetkili servisle irtibata 
geçin.Hasarlı bir cihaz ya da 
cihazın hasarlı parçaları ciddi 
yaralanmalara ve yangına ne-
den olabilir.

•	 Cihazınızda herhangi bir arıza 
meydana gelirse, cihazı kendi-
niz tamir etmeye kalkışmayın. 
Cihazı sökmeyin, yanlış bir 
şekilde tekrar monte edilirse, 
kullanılırken elektrik çarpması 
riskine neden olabilir. Cihazın 
içinde kullanıcı tarafından tamiri 
yapılabilecek parça yoktur.

•	 Üretici tarafından tavsiye edil-
meyen aksesuarların kullanılma-
sı cihaz hasarına ve yaralanma-
lara neden olabilir.

•	 Elektrik kablosunu tehlikeye 
sebep olmayacak şekilde uzatın. 

•	 Kablonun masanın kenarından 
sarkmasına izin vermeyin.

•	 Kabloyu, keskin kenarlar üze-
rinden çekmeyin, sıkıştırmayın. 
Sıcak ve ıslak alanlardan uzak 
tutun. 

•	 Elektrik çarpması riskine karşı 
korunmak için, ütüyü, elektrik 
kablosunu ve fişi  suya veya 
diğer sıvılara sokmayın.

•	 Kablo cihazın sıcak parçalarıyla 
temas etmemelidir.

•	 Kabloda düzenli olarak hasar 
kontrolü yapın.

•	 Cihazınızı prizden çıkarırken 
fişten tutun ve kablosundan 
tutarak taşımayın. 

•	 Islak ve nemli ellerinizle fişi takıp 
çıkarmayın, cihaza dokunmayın.

•	 Ütüyü banyoda kullanmayın.
•	 Cihazı açıkhava koşullarında 

(güneş,yağmur vb.) bırakmayın.
•	 Elektrik kablosunun, çocuklar 

tarafından erişibilecek şekilde 
kenarlardan sarkmasına izin 
vermeyin.

•	 Fiş prize takılmadan veya priz-
den çıkarılmadan önce ütü da-
ima minimum ayara alınmalıdır.

•	 Hasar göreceği için kabloyu 
cihazın etrafına dolamayın.

•	 Bu cihaz için uzatma kablosu 
kullanmayın.

•	 Fiş takılı iken cihazı ahşap, kağıt 
veya benzeri bir yüzeye yerleş-
tirmeyin.
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•	 Sıcak ütüyü kumaş veya kolayca 
yanan yüzeyler üzerinde bırak-
mayın.

•	 Muhafaza etmeden ve kaldır-
madan önce cihazınızın tama-
men soğumasını bekleyin.

•	 Cihazın sıcak parçalarına do-
kunmaktan kaçının.

•	 Kullanım sırasında yanmalara 
sebep olabilen yüksek sıcaklıklar 
oluşur. 

•	 Daima tutamağı kullanın ve 
özellikle dik ütüleme yaparken 
buhardan, sıcak sudan veya 
tabandan dolayı olası yanma 
tehlikelerine karşı diğer kişleri 
özellikle çocukları uyarın.

•	 Asla deliklerin içine herhangi 
bir cisim düşürmeyin ya da 
sokmayın.

•	 Cihazınızın içine sudan başka 
sıvı kullanmayın.

•	 Su haznesini aşırı doldurmayın 
ve suya leke giderici gibi ürünler 
ilave etmeyin.

•	 Çok ıslak elbiseleri ütülemeyin.
•	 Çalışma sırasında kazanı asla 

hareket ettirmeyin.
•	 Cihazınızın su haznesine asla 

sıcak su, parfüm, sirke, kola, kireç 

çözücü, yumuşatıcı veya diğer 
kimyasal malzemeler koyma-
yın aksi takdirde ütünüz ciddi 
biçimde hasar görebilir.

•	 Aşağıdaki durumlarda fişi priz-
den çekin:

 - su doldurmadan veya boşalt-
madan önce,

 - temizlik ve bakım işleminden 
önce,

 - kullanımdan hemen sonra.
•	 Asla giyilmiş vaziyette iken 

giysileri ütülemeyin veya nem-
lendirmeyin.

•	 UYARI: Ütülemeden önce, 
ütülenecek giysinin buharlı 
ütülemeye uygun olup olmadığı 
kontrol edin.

•	 Çok tehlikeli olabileceğinden 
asla buharı insanlara doğru 
püskürtmeyin.

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri
•	 Temizlemeden önce cihazınızın 

fişini prizden çekin.
•	 Cihazınızın parçaları çok sıcak 

olabilir ve cihaz kapatılmış olsa 
bile yanıklara neden olabilir. Bu 
nedenle, cihazınızı temizleme-



6

den önce mutlaka cihazınızın 
tamamen soğumasını bekleyin.

•	 Elektrik çarpması riskine karşı 
koruma için, asla ütüyü veya 
buhar jeneratörünü suyun ya 
da diğer sıvıların içine sokmayın.

•	 Cihazınızı tozdan ve kirden 
koruyun.

•	 “Temizlik ve Bakım” bölümünde 
anlatıldığı gibi cihazınızı temiz-
leyip, bakımını gerçekleştirin.

•	 Cihazınızı temizlerken sert veya 
aşındırıcı temizlik maddeleri 
kullanmayın.

•	 Kazanın haznesini normal mus-
luk suyuyla doldurun, durulayın 
ve boşaltın.

•	 Gövde, nemli bir bezle temiz-
lenebilir, sonra kuru bir bezle 
parlatılabilir.

•	 Tabanı koruyun, metal cisimlerle 
temas ettirmekten kaçının.

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar
•	 Taşıma ve nakliye sırasında 

cihazınız, aksamlarına zarar gel-
memesi için orjinal kutusunda 
tutulmalıdır.

•	 Taşıma sırasında ürünü normal 
konumunda tutun.

•	 Cihazı nakliye sırasında dü-
şürmeyin ve darbelere karşı 
koruyun.

•	 Ürünün müşteriye tesliminden 
sonra taşıma sırasında oluşan 
arızalar ve hasarlar garanti kap-
samına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzda yer alan tüm teknik 
bilgiler, kullanım talimatları, cihazın 
çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla 
ilgili son bilgileri içerir.Üretici firma, 
bu kullanım kılavuzundaki talimat-
lara uyulmaması, cihazın kullanım 
amacının dışında kullanılması, 
yetkili olmayan onarım işlemleri, 
cihaz üzerinde izin verilmeyen de-
ğişiklikler yapılması ve üretici firma 
tarafından onaylanmamış yedek 
parçaların kullanılması nedeniyle 
oluşabilecek hasar ve yaralanmalar 
için herhangi bir sorumluluk kabul 
etmez.
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JJ Teknik Özellikler

Ürün mar-
kası

Vestel

Model V-Press Serisi 
2000 Lila Buhar 
Jeneratörlü Ütü

Çalışma 
Gerilimi 
(V), Frekans 
(Hz) 

220-240V~ 
50Hz 

G ü ç ( W  ) : 
Ütü, Kazan, 
Toplam 

850W, 1350W, 
2200W

•	 Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden 
haber verilmeden değiştirilebilir.

•	 AEEE Yönetmenliği’ne uygundur.

Bu ürün 2014/30/EU (Elekt-
romanyetik Uyumluluk Yönet-
meliği) ve 2014/35/EU (Alçak 
Gerilim (LVD) yönetmeliği ) 
sayılı Avrupa CE Direktiflerine 
uygundur.
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne uygundur.

JJ Genel Görünüm
Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında 
bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz mo-
deline göre farklı olabilir. Görseller temsilidir.

1. Kazan
2. Ütü Kazanı Bağlantı Kablosu(besleme 

kablosu+buhar hortumu)
3. Elektrik Fişi
4. Pilot Lambalı Kazan Açma/Kapama 

Düğmesi
5. Pilot Lambalı Ütü Açma/ Kapama 

Düğmesi
6. Buhar Hazır Pilot Lambası
7. Kazan Emniyet Kapağı
8. Ütü Tablası
9. Termostat Düğmesi
10. Buhar Düğmesi
11. Termostat Pilot Lambası
12. Buhar Düğmesi
13. Su Ölçeği
14. Su Az Uyarı Lambası

JJ Kullanmadan Önce
Tüm etiketleri ve muhafaza kılıfını çıkarınız.
Ütünüzü ilk defa kullanırken ütüden is-
tenmeyen bir koku ve duman gelebilir.Bu 
durum normaldir. Koku ve duman  kısa bir 
süre sonra kaybolacaktır. 
İlk kullanımdan önce ütünüzün tabanında 
kalmış olabilecek üretim artıkları ve tozu 
gidermek amacıyla ütünüzü “Kullanmadan 
Önce Kazan Haznesinin Doldurulması” 
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bölümünde anlatıldığı gibi doldurduktan 
sonra kullanmayacağınız eski bir havlu ya 
da ıslak bir bez parçasını “Ütünüzün Ça-
lıştırılması” bölümünde belirttildiği gibi su 
haznesindeki su tamamen buharlaşıncaya 
kadar ütüleyiniz. Bu sırada buhar kademe-
sini yüksek buhar seviyesi konumuna alarak 
buhar düğmesini de sıkça kullanınız.

JJ Kullanımı
Kullanmadan Önce Kazan 
Haznesinin Doldurulması
UYARI: Fişin prizden çekildiğinden ve 
içindeki basıncın alındığından emin olmadan 
kazanın emniyet kapağını açmayın.
•	 Kazandaki su azaldığında su az uyarı 

lambası(14) yanar.
•	 Kazan emniyet kapağını(7) açın, verilen 

su ölçeği(13) yardımıyla hazneye en 
fazla 1.0 litre su koyun. Ütüye fazla su 
doldurulduğunda ütüden buhar yerine 
sıcak su gelebilir. Su akıtma problemi ile 
karşılaşılabilir. Kazan emniyet kapağı-
nı(7) iyice kapatın.

•	 Normal musluk suyu kullanın. Eğer su 
çok sert ise saf veya mineralliği giderilmiş 
su kullanmanızı öneririz.

Ütünüzün Çalıştırılması
•	 Kapağı kapattıktan sonra fişi prize takın.

•	 Kazan açma/kapama düğmesine (4) 
basın ve suyun kaynaması için yaklaşık 
8 dakika bekleyin. Ütüyü açmak için 
ütü açma/kapama düğmesine (5) basın 
ve termostat düğmesini (9) kullanarak 
istediğiniz sıcaklığı seçin.

•	 Termostat pilot lambası (11) söndüğün-
de, ayarlı sıcaklığa ulaşılmıştır ve ütü 
kullanıma hazırdır.

•	 Kazanın optimum ütüleme sıcaklığına 
ulaşması yaklaşık 8 dakika sürer.

•	 Ütü kullanıma hazır olduğunda buhar 
hazır lambası (6) yanar.

•	 Ütüyü ilk kez kullanmadan önce düz bir 
bez parçasını ütüleyin.

•	 Buhar üflemek için buhar düğmesine 
(10) basın. Buhar gerekmediği zaman 
buhar düğmesini bırakın.

•	 Ütü dik konumdayken de buhar üretebi-
lir ve bu sayede buhar üfleyerek askıdaki 
giysileri, perdeleri düzleştirebilir.

UYARI: Ütü tablasının (8) üzerine yerleş-
tirilmişken asla ütüden buhar üflenmesine 
izin vermeyin. Su az uyarı lambası yanarsa 
kazanın haznesinde su bitiyor demektir. 
Kazan daima basınç altındadır.
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Özel kazan emniyet vanası sayesinde 
sadece kazan basınç altında olmadığında 
kapağı açabilirsiniz.Sıcakken kapağı açmaya 
zorlamayın.

Ütü Kullanılırken 
Kazanın Doldurulması
•	 Ütülemeye devam etmek için, kazanı 

aşağıdaki gibi doldurun:
•	 Kazan açma/kapama düğmesi (4) ile 

kazanı kapatın. Termostat düğmesini (9) 
çevirerek sıcaklığı "MIN" seçin.

•	 Plakadan buhar gelmeyinceye kadar ütü 
üzerindeki buhar düğmesini (10) basılı 
tutarak kazanın içinde kalan basıncı alın. 
Ütüyü, ütü açma/kapama düğmesi (5) 
ile kapatın.

•	 Fişi prizden çekin.
•	 Ütünün ve kazanın soğumasını bekleyin.
•	 Kazan emniyet kapağını açın ve birkaç 

dakika bekleyin.
•	 Yavaşça delikten yaklaşık 1 litre su dökün 

(şekil 2).
•	 Kazan emniyet kapağını kapatın ve iyice 

sıkın.
•	 Kazan açma/kapama düğmesine (4) 

basın.
•	 Ütülemeye devam etmeden önce buhar 

hazır lambasının (6) yanmasını bekleyin.
UYARI: Kesinlikle kazan basınç altında iken 
kapağı açmaya çalışmayın. Kazan emniyet 
kapağından dolayı yalnızca basınç altında 
olmadığında kapağı açabilirsiniz. Fiş prize 
takılı iken asla kazanın kapağını açmayın.
•	 Ütü uzun süre kullanılmazsa (birkaç 

hafta), ütülemeye başlamadan önce iç 
buhar kanallarının temizlenmesi için ütü 
yatay konumda iken buhar düğmesine 
(10) 30 saniye kadar basmanızı öneririz.

Kuru Ütüleme
•	 Buharsız ütüleme yapmak için fişi prize 

takın, ütü açma/kapama düğmesine 
(5) basın.

•	 Termostat düğmesini (9) çevirerek 
istediğiniz sıcaklığa ayarlayın. 

•	 Ütü ayarlanan sıcaklığa ulaştığında ter-
mostat lambası (11) söner.

•	 Kuru ütüleme için buhar düğmesine 
(10) basmak gerekmez.

Ütü İşleminin Bitirilmesi
•	 Fiş prize takılı iken kazan açma/kapama 

düğmesine (4) ve  ütü açma/kapama 
düğmesine (5) basıldığında ütü açık 
durumda kalır. Tüm kalan buharın dışarı 
çıkması için buhar düğmesine (10) basın.

•	 Kazan açma/kapama düğmesine (4) 
ve  ütü açma/kapama düğmesine (5) 
basarak ütüyü kapatın.

•	 Fişi prizden çekin.
•	 Tablanın üzerine koyarak ütünün soğu-

masını sağlayın. 
•	 Ütüyü uzağa yerleştirdiğinizde fişin 

ve elektrik kablolarının sıcak parçalara 
temas etmediğinden emin olun.

Sıcaklık Seçimi
•	 Her zaman önce ütüleyeceğiniz kumaşta 

ütüleme açıklamaları etiketi olup olma-
dığını kontrol ediniz. Her durumda bu 
ütüleme açıklamalarına uygun hareket 
ediniz.

Ütüleme İpuçları
•	 Cihaz kısa sürede ısınır. Bu nedenle 

ütüleyeceğiniz kumaşları önce, sentetik, 
asetat gibi, en düşük sıcaklık gerektiren-
den başlayarak ütüleyiniz.
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•	 Fermuarları ve perçinli düğmeleri ke-
sinlikle ütülemeyin. Bu kullanım ütünün 
tabanına zarar verir. Bu tür parçaların 
çevresini ütüleyiniz.

•	 Ütüleme talimatları yoksa, fakat kumaşı 
tanıyorsanız aşağıdaki tablo size yardım-
cı olabilir. Tablo kumaş türlerine göre 
ayrılmış giysileri belirtir.

•	 Ütülenecek giysileri kumaş türüne göre 
sınıflandırın: Yünlüler, pamuklular vs. 

•	 Ütü soğuduğundan daha çabuk ısındı-
ğından ütülemeye daha düşük sıcaklık 
gerektiren giysilerle başlayın ve daha 
sonra yüksek sıcaklık gerektiren giysilerle 
devam edin. 

•	 Eğer giysi farklı ipliklerden oluşuyorsa, 
daima en az ısı gerektiren ipliğe uygun 
sıcaklığı seçin. Örneğin, kumaş %70 
sentetik ve %30 pamukta oluşuyorsa, 
buhar kullanmadan sıcaklığı sentetik 
kumaşlara uygun konumuna ayarlayın 
(tabloya bakın).

•	 Saf yünlü giysiler (%100), ütü buhar 
konumlarından birisine ayarlanarak 
ütülenebilir. 

•	 Kumaşın parlamasını önlemek için saf 
yünlü, ipek ve sentetik giysileri ters çe-
virerek ütüleyiniz. 

•	 Diğer kumaş türleri (özellikle kadife), 
parlamayı önlemek için ütüye hafif baskı 
uygulanarak daima aynı yönde (bez ile) 
ütülenmelidir. Ütüyü daima ütülenecek 
giysinin üzerinde gezdirin.

•	 Mükemmel bir ütüleme sonucu elde 
etmek için; öncelikli olarak ütüyü kuma-
şın yaklaşık 20 cm yukarısında tutun ve 
buhar düğmesine (10) basın. Kumaş 
buharla nemlendirilerek kırışıklar daha 
kolay giderilir. Güçlü buharın kumaşı 
nemlendirmesi için ütüyü dairesel hare-
ketlerle giysinin üzerinde gezdirin. Hafif 
kırışık giysiler için sadece birkaç saniyelik 
buhar düğmesine basmanız yeterlidir.
Çok kalın  veya giderilmesi zor kırışıkları 
olan giysiler daha fazla nemlendirilme-
lidir.İkinci aşamada ise normal şekilde 
kuru ütülenir.Kuru ütüleme yaparken, 
termostat düğmesinin kumaşın tipine 
uygun konumda olduğunu kontrol 
edin. Buhar düğmesine (10) basmayın. 
Giysiyi kuru ütüleyin.Ütüleme örtüsü 
kullanarak kumaşın parlamasını önleye-
bilirsiniz. Bu ütüleme tekniğini kullanarak 
ve kılavuzdaki diğer önerileri uygulayarak 
giysilerinizi kolaylıkla mükemmel bir 
şekilde ütüleyebilirsiniz.

Kumaş tipi Termostat düğ-
mesinin konumu Ütüleme talimatları

Asetat Akri-
lik Naylon

●

Kuru ütüleme
Giysilerin etiketi üzerindeki talimatlara uyun.
Bu kumaş tipi genellikle çok hafif ütüleme gerektirir.

Po l y e s t e r 
Suni ipek

●

Kuru ütüleme
Ters çevirerek ütüleyin. Karışık kumaşları ütülerken en 
düşük önerilen sıcaklığı seçin.

ipek
● 

●

Kuru ütüleme
Ters çevirerek ütüleyin.
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Kumaş tipi Termostat düğ-
mesinin konumu Ütüleme talimatları

Yün
Hafif pamuk
Hafif keten

● 

●

Buharlı ütüleme
Ters çevirerek ütüleyin. Parlamayı önlemek için kumaşın 
üzerine ince biz bez yerleştirin.

Pamuk ince 
keten Kolalı 
giysiler

● 

● 

●

Buharlı ütüleme
Ütülemeden önce kumaşı hafif ıslatın. Ağır kumaşlar 
ve kolalı kumaşlar düz ütülenebilir; koyu renkli ve nakışlı 
giysiler ters çevrilerek
ütülenmelidir.

Keten
● 

● 

●

Buharlı ütüleme
Parlamayı önlemek için koyu kumaşları ütülerken 
yeterince buhar kullanın ve kumaşı ters çevirin. Daha 
iyi ütülenmesi için yakaları ve manşetleri düz ütüleyin.

JJ Temizlik ve Bakım
•	 Ütünüzü temizlemeden önce, fişi priz-

den çekin ve ütünün tablası (8) üzerinde 
tamamen soğumasını bekleyin.

•	 Ütünüzü asla suyun veya diğer sıvıların 
içine sokmayın.

•	 Her 3 ayda bir kazanın haznesini normal 
musluk suyuyla doldurun, durulayın ve 
boşaltın.

•	 Ütüyü nemli bir bezle temizleyin.

JJ Sorun Giderme
Cihazınızda normal olmayan bir durum 
tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğ-
rultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.
Cihazınız hala normal çalışmasına devam 
etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata 
geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bil-
gilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sorun Sebebi Çözüm

Su akıtıyor

Düşük sıcaklıkta kulla-
nılması.

Düşük sıcaklıkta ürününüz buhar üretemeyecektir. 
Ütünüzün max veya 3 nokta sıcaklığında olduğun-
dan emin olun.

Kazan çok doldurulmuş.
Kazandaki suyu bir miktar boşaltın. (Ürününüzü 
her zaman aşırı su doldurmayı engelleyen özel su 
ölçeği ile doldurun.)

Termostat bozulmuş, ta-
ban yeterince ısınmıyor.

Lütfen yetkili servis veya Vestel  iletişim merkezi 
ile iletişime geçin.

Hortumda son ütüleme-
den kalan buhar yoğun-
laşarak su oluşturmuş.

Hortumdaki yoğunlaşmış su bitinceye kadar ütü-
nüzü ütü masası dışında tutarak buhar kumanda 
düğmesine basın.
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Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde 
Atılması

Ürünün üzerinde veya bilgi 
etiketinde yer alan bu işaret, 
bu cihazın kullanım ömrünün 
sonunda diğer evsel atıklarla 
birlikte atılmaması gerektiği-
ni belirtmektedir. Kontrol 
edilmeyen atık imhasının 

çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını 
önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık 
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının 
sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek 
için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme 
kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevre-
sel olarak güvenli geri dönüştürme için ne-
reye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi 
almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve 
yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri 
dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırıl-
mamalıdır.
Enerji Tasarrufu için Öneriler
Kısa süreli ütülemeler için kazanın haznesini 
tamamen doldurmak gerekmez. Bekleme 
süresini azaltmak ve elektrik tasarrufu 
yapmak için bir ölçek (veya daha az) su 
yeterlidir.
Genel olarak, ütüler en çok buhar üretirken 
enerji harcamaktadır.
Kıyafetlerinizi hafif nemliyken ütüleyin.
Kıyafetleriniz yeterince nemli ise, buhar 
ayarını kapatabilirsiniz.
Ütülediğiniz kıyafetlerin türüne göre ütünü-
zün buhar ve ısı ayarını seçin

Ambalaj bilgisi 
Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir 
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını 
evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, 
yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama 
noktalarına atın.

Müşteri’nin Seçimlik Hakları
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun hükümleri uyarın-
ca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 
ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın 
müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık 
zamanaşımı süresi içinde;
1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 
bildirerek sözleşmeden dönme,
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış 
bedelinden indirim isteme, seçimlik hakla-
rından birini Satıcıya karşı;
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, 
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından 
birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya 
karşı kullanılabilir.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya 
ayıp oranında bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir.
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki 
başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri: Çin

Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Adres :  Levent 199 Büyükdere Cad. 

No:199  34394 Şişli/ İSTAN-
BUL, TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123
E-posta : vmh@vestel.com.tr
www.vestel.com.tr/destek









Üretici/İthalatçı Firma:
Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.


