Buhar fırçası
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Bu kılavuza dair

Değerli Müşterimiz!

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle
okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için
ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Yeni buhar fırçanızla, hızlı ve pratik bir şekilde tekstil ürünlerinin birçoğunun
kırışıklıklarını giderebilirsiniz. Döşeme ve perdelerdeki kırışıklıklar da bununla
çok kolay giderilir.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Yeni buhar fırçanızı güle güle kullanın.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:
Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı
uyarır.
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İmha etme

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.
UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.
DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.
Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Kullanım
İlk kullanım öncesi
Fırça başlığı ile giysilerin kırışıklıklarını giderme
Tüy temizleme fırçasıyla tüyleri
temizleme
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Güvenlik uyarıları
Kullanım amacı

cihaz çalıştığı andan itibaren soğuyana kadar 8 yaşından
küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.
• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Buhar fırçası, piyasada bulunan tekstil ürünlerini buharlamak ve düzleştirmek için tasarlanmıştır.
• Buhar fırçasının kullanımı sadece su buharı ile öngörülmüştür. Su olmadan kullanımı uygun değildir.
• Bu ürün, kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur. Ürünü
açık havada veya aşırı nemli ortamlarda kullanmayın.
• Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar
için uygun değildir.
•

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar
varsa, cihaz yere düşmüşse veya içinden su çıkarsa artık
kullanılmamalıdır. Elektrik kablosunda, fişte, ana gövdede
veya diğer parçada hasar tespit ederseniz, usulüne uygun
bir onarım işleminden sonra buhar fırçası kullanılabilir.
• Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Cihazda veya elektrik kablosunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise
veya servis merkezimize yaptırın. Usulüne uygun olmayan
onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
• Elektrik kablosunu aşağıdaki durumlarda prizden çekin:
... su doldurmadan veya boşaltmadan önce,
... fırça başlığını örn. tüy fırçasını çıkarmadan veya
takmadan önce,
... cihazı kullanmadığınız zamanlarda,
... çalışma esnasında arızalar ortaya çıkıyorsa,
... kullanımdan sonra ve
•

Cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için
TEHLİKE
•

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve ...
... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya
... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli
kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece
... denetlendikleri veya
... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve
... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları
durumda kullanılabilir.
Temizleme ve bakım işlemleri çocuklar tarafından denetlenmedikleri sürece yapılamaz. Çocukların bu cihaz ile
oynamaları yasaktır. Buhar fırçası ve onun elektrik kablosu,
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... cihazı temizlemeden önce. Buhar işlemine sadece kısa
bir süre için ara verseniz dahi fişi prizden çıkarın.
Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.
• Cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış
ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı
gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
• Buharlı fırçaya su koyulabilir, fakat asla su veya başka
sıvılara daldırılmamalıdır, aksi takdirde elektrik çarpabilir.
Tüm aksesuarlar (fırça başlığı/tüy temizleyici fırça, su
haznesi, elektrik kablosu) suya daldırılmamalıdır.
• Cihaza su koyarken taşma olduysa, su haznesini yerine
yerleştirmeden ve cihazı prize takmadan önce cihazı iyice
kurulayın.
• Buharı elektrikli cihazlara doğrultmayın.
• Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Elektrik
kablosunu, buhar fırçasının sıcak parçalarından, diğer ısı
kaynaklarından ve keskin kenarlardan uzak tutun.
• Kabloyu asla cihazın etrafına sarmayın.
• Elektrik kablosunun fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Kabloyu
takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.

•

Bir uzatma kablosu kullanılması gerektiğinde, bunun
cihazın teknik bilgilerine uygun olması gerekir. Bir uzatma
kablosu satın alırken yetkili elemanlara danışın.

Haşlanma/yanma ve yangın UYARISI

Cihaz prize takılı haldeyken veya hala sıcakken yanından
ayrılmayın.
• Çıkan buhar aşırı sıcaktır! Buhar fırçasının sıcak parçalarına dokunmak ve buhara temas etmek yanıklara veya
haşlanmalara sebep olur.
• Giysiler üzerinizdeyken asla buhar tutmayın! Tekstil ürününü desteklemek için elinizi buharlama esnasında altına
tutmayın.
• Özellikle buhar çıkartma düğmesine basarken asla buhar
fırçasını insanlara veya hayvanlara doğru tutmayın.
• Sıcak buhar fırçasını tersine çevirmeyin yoksa sıcak su
akabilir.
• Cihazı temizlemeden, su doldurmadan veya fırça başlığını
ya da tüy temizleme fırçasını takmadan veya çıkarmadan
önce soğumasını bekleyin.
• Buharlı fırçayı daima sabit bir zemin üzerinde kullanın
ve yalnız oraya bırakın.
•
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Teknik bilgiler

Cihazı her zaman dik olarak koyun. Ütü tabanının ısıya
dayanıklı olmayan zeminlere temas etmesini önleyin.
• Cihazı kullanmadan önce buhar deliklerinin tıkalı
olmadığından emin olun.

Model:

4167
376 922

Şebeke gerilimi:

220 –240 V ~ 50/60 Hz

Koruma sınıfı:

I

Güç:

1200 Watt

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Su haznesi kapasitesi:

Yakl. 260 ml

Cihazı asla boş olan su haznesi ile çalıştırmayın.
Kullanmadan önce ve kullanırken düzenli olarak su
düzeyini kontrol edin.
• Her kullanımdan sonra su haznesini boşaltın.
• Ütülenecek tekstil ürünlerinin etiketlerini dikkate alın.
Poliakril, asetat-poliamit karışımı ve benzer kumaşlara
buhar püskürtülmemeli veya ütülenmemelidir.
• Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı
temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
• Cihazın kireci giderilemez. Bu nedenle sadece damıtılmış
veya demineralize edilmiş su ile doldurun. Sirke veya kireç
sökücü dökmeyin.

Buhar püskürtme gücü:

25 g/dk.

Üretici:

De´Longhi Appliances s.r.l
(Ariete – Divisione Commerciale)
50013 Campi Bisenzio (FI)
Via San Quirico, 300
Italy

•

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği
yapma hakkımız saklıdır.

5

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Buhar fırçasını kullanıma hazırlama

Buhar delikli
ütü tabanı

TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi
• Su doldurmadan önce elektrik fişini prizden çıkartın.
• Cihaza su doldururken taştıysa, su haznesini yerine yerleştirmeden
ve cihazı prize takmadan önce iyice kurulayın.

Kesintisiz çalışma
için kilitli buhar
çıkartma düğmesi

1. Elektrik kablosunu tamamen açın.
2. Su haznesini doldurma:

Su haznesi
kilit açma tuşları
l
m

10
l
m
50

l
0m

l
0m

Ölçüm kabı

0
20

ml

150
ml

15

20
0

100
ml

Su haznesi

50
ml

Arka taraf
Tüy temizleme
fırçası

Kontrol
lambası
Karışımında örn. parfüm ve çamaşır kolası olan
su kullanmayın! Kireç oluşumunu önlemek için
sadece piyasada bulunan damıtılmış veya
minerallerden arınmış su kullanın.

Fırça başlığı

Açma/kapama düğmesi
Elektrik kablosu
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Kullanım
UYARI – Yanma/haşlanma tehlikesi
Su ilave etmeden veya fırça başlığını/tüy temizle fırçasını takıp
çıkarmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
UYARI – Yangın tehlikesi
Cihazı her zaman dik bir şekilde koyun.
Click !

İlk kullanım öncesi
Click !

İlk ısınmada cihazdan hafif bir koku gelebilir, dikkate almayın.
Yeterli havalandırmayı sağlayın.
Buhar fırçasının üretimi sırasında üretim artıklarının ütü tabanında kalmış olması
mümkündür. Bu nedenle yeni buhar fırçanızla çamaşırlarınızı, kıyafetlerinizi vs.
ütülemeden önce, cila artıklarının çıkmasını sağlamak için eski bir pamuklu bezi
vb. ütülemenizi öneriyoruz.
1. Ek fırçayı çıkarın.

3. Fırça başlığını (veya tüy temizleme fırçasını) çıkarma/takma:

2. Elektrik fişini prize takın.
3.

Açma/kapama düğmesine

basın.

Cihazın ısınma süresinde kontrol lambası yanıp söner.
Çalışma sıcaklığına ulaşıldığında kontrol lambası sürekli yanar.

Buhar çıkartma düğmesine yakl. 8 dakika basmadığınızda, cihaz standby konumuna geçer ve kontrol lambası tekrar yanıp söner. Cihazı tekrar çalıştırmak
için buhar çıkartma düğmesine basın.

Click !

4. Buhar çıkana kadar birkaç kez buhar çıkartma düğmesine basın.
Buharın oluşması için önce buhar ünitesine su pompalanması gerekmektedir.
Buhar fırçasını pamuklu bir bezin üzerinde gezdirin. Bu esnada su haznesi
tam olarak boşalana kadar aralıklı olarak buhar çıkartma düğmesine basın.
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m

Sürekli buhar püskürmek için buhar çıkartma düğmesini
kilitleyebilirsiniz.

5. Su haznesi boş ise cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine

3.

Serbest olan elinizle kumaşı gerin. Cihazı
buruşan bölgeye hafifçe bastırarak tutun.
Buhar çıkartma düğmesine kısa bir süre
basılı tutun ve bırakın.
Cihazı kıyafetler üzerinde yukarıdan aşağıya
doğru hareket ettirin ve takılı olan fırçayla
düzleştirin. Bu esnada buhar çıkartma
düğmesine üst üste birkaç defa basın.
Buhar çıkartma düğmesini kilitleyerek daha
uzun kullanımı sağlayabilirsiniz.

basın.

6. Elektrik fişini prizden çekin.
Buhar fırçası kullanıma hazırdır.

Buhar çıkartma düğmesine basarken ısıtma sistemine su pompalanır ve
deliklerden dışarı buhar çıkar. Buhar, kumaşın içine derinlemesine nüfuz
eder.

Fırça başlığı ile giysilerin kırışıklıklarını giderme
m Cihazı „Buhar fırçasını kulanıma hazırlama“ bölümünde gösterildiği gibi
hazırlayın.
• Cihazı ilk olarak kumaşın gizli bir bölümünde deneyin.

m Su haznesi boşaldığında cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.
Cihazı tekrar çalıştırmadan önce su haznesini doldurun.

• Yün, yün karışımları, fitilli kadife, kadife ve ipek cinsi narin kumaşlara
belirli bir mesafeden buhar püskürtün.

4. Kıyafetiniz yeteri kadar düzleştiğinde, cihazı kapatmak için açma/kapama
düğmesine basın.

• Daha iyi buhar çıkışı sağlamak için buhar fırçasını, fırça başlıksız da
kullanabilirsiniz.

5. Elektrik kablosunu prizden çekin ve cihazı kaldırmadan soğumasını bekleyin.
Gerekirse ilk önce su haznesini boşaltın.

1. Kırışıkları giderilecek giysileri elbise askısına asın. Pantolonları paçalarından
asın.
2. Elektrik kablosunu prize takın ve açma/kapama düğmesine
Kontrol lambası sürekli yanana kadar bekleyin.

6. Elbisenin askı üzerinde kurumasını bekleyin.
Tüy temizleme fırçasıyla tüyleri temizleme

basın.

m Fırça başlığını tüy fırçasıyla değiştirin („Buhar fırçasını kullanıma hazırlama“
bölümüne bakın).
1. Aksi taktirde „Fırça başlığı ile giysilerin kırışıklıklarını giderme“ bölümünde
tarif edildiği gibi uygulayın.
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Kullanım sonrası
m

Temizleme

Tüy veya saçları gidermek için tüy toplayıcıyı
kıyafetler üzerinde soldan sağa doğru gezdirin.

1.
2.
3.
4.

Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
Su haznesini boşaltın.
Cihazın gövdesini ara sıra hafif nemli bir bezle silin. Temizleme için sert
kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
5. Fırça başlığını tüy ve kalıntılardan arındırın. Tüy temizleyiciyi temizlemek için
eski bir havlu üzerinde sağdan sola doğru fırçalama yapın.

Döşemeler, tül perdeler ve güneşlikler
Perde ve güneşlikler (kıyafetler gibi) asılı halde işlem görür ve yerinden çıkarılmalarına gerek yoktur. Masa örtüsü gibi benzer örtüleri bir çubuğun üzerine asın.
Her zaman önce kumaşın gizli bir bölümünde deneme yapın.

Saklama
DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi vardır
• Buhar fırçasını, fırça başlığının üzerine koyarak saklamayın.

Buharlı ütüleme

• Elektrik kablosunda hasarların oluşmaması için cihazın etrafına
sarmayın.

•••) işaretlenmiş tüm kıyafetler için

Buharlı ütüleme fonksiyonu 3 nokta ile (
uygundur.
1.

m Buhar fırçasını mümkün olduğu kadar dik bir şekilde, tozdan, nemden,
doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaktan koruyarak saklayın.

Fırça başlığını çıkarın.

İmha etme
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva
ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.
Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.
Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında
bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

2. Tekstili ütü masasına bırakın. Buhar fırçası düz ve yatay pozisyonda kullanılabilir.
3. Aksi taktirde „Fırça başlığı ile giysilerin kırışıklıklarını giderme“ bölümünde
tarif edildiği gibi uygulayın.
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