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   BAŞLAMADAN ÖNCE  

C�hazlar yürürlüktek� Avrupa mevzuatına uygun olarak üret�lm�şt�r ancak potans�yel olarak tehl�kel� tüm parçalar ürün 
�ç�nde korunaklı b�r şek�lde yer almaktadır. Bu uyarıları d�kkatle okuyun ve c�hazı sadece kazaları ve hasarları 
önlemek �ç�n tasarlandığı kullanım amacı �ç�n kullanın. İler�de danışmak �ç�n bu kılavuzu yakın tutun. Bu c�hazı 
başkalarına vermeye karar ver�rsen�z, bu tal�matları da eklemey� unutmayın. 
Bu kılavuzda ver�len b�lg�ler, aşağıdak� semboller� gösteren �şaretlerle �şaretlenm�şt�r:  

 
Çocuklar İç�n Tehl�ke  

 
Yanma Tehl�kes�  

 
Elektr�k Tehl�ke s� 

 
Uyarı- Madd� Hasar 

 
D�ğer Sebeplerden Kaynaklanan Hasar Tehl�kes� 

KULLANIM AMACI  
C�haz, mermer, seram�k, taş, fayans, parke g�b� sert ahşap zem�nler�n yanı sıra, �şlem görmüş ve su geç�rmez olması 
koşuluyla zem�nler�n �y�ce tem�zlenmes� ve dezenfekte ed�lmes� �ç�n uygundur. Aşırı nem� emmek �ç�n bez� kullanın.  
C�haz, deterjan ve sabun gerekt�rmeden akt�f buhar gücünü kullanır. 
C�hazın başka herhang� b�r şek�lde kullanılması, c�hazın kend�s�n�n yanlış kullanımından kaynaklanan herhang� b�r 
zarar �ç�n sorumluluk kabul etmeyen Üret�c� tarafından tasarlanmamıştır. Yanlış kullanım ayrıca her türlü garant�n�n 
geçers�z kılınmasına neden olur. 

DİĞER RİSKLER  

Uyarı! 

C�hazı balmumu �le �şlenm�ş yüzeylerde kullanmayın aks� halde balmumu ısı ve buhar etk�s�yle g�der�lecekt�r. 
İşlenmem�ş veya geç�rgen ahşap zem�nlerde kullanmayın. C�hazı herhang� b�r ahşap yüzeyde uzun süre açık 
bırakmayın: ahşap ş�şeb�l�r. 

C�hazı önce evdek� zem�n�n g�zl� b�r alanında test ed�n. Alternat�f olarak, c�hazın üret�c�s�/�malatçısından tem�zl�k 
prosedürler� hakkında b�lg� �stey�n. 

C�hazı kapattıktan ve fiş�n� çekt�kten sonra, başlığın ver�len ön ısıtma tabanına olmasına özen göster�n. C�hazı 
çocuklardan uzak tutunuz. 

 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN  
• Bu c�haz yalnızca ev ve benzer� kullanımlar �ç�n tasarlanmıştır. 
• Bu k�tapçıkta bel�rt�lenler�n dışında yanlış kullanım ya da herhang� b�r 
kullanımdan kaynaklanan sorumluluk kabul ed�lmez. 

• Ücrets�z serv�s�m�z Yetk�l� Serv�s Merkez�ne ger� gönder�ld�ğ�nde ürünün 
yeters�z ambalajlanmasından kaynaklanan hasarları kapsamadığından 
or�j�nal kutuyu ve ambalajı saklamanızı öner�r�z. 

• C�haz üret�c�s� tarafından öner�lmeyen veya tedar�k ed�lmeyen 
aksesuarların kullanılması yangın, elektr�k çarpması veya �nsanların 
yaralanmasına neden olab�l�r. 
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 Uyarı! 
Kullanmadan önce c�hazınızın güç kablosunun durumunu düzenl� olarak kontrol ed�n ve hasar görmüşse, 
yalnızca uzman personel tarafından değ�şt�r�lmes�n� sağlamak �ç�n s�ze en yakın serv�s merkez�ne götürün. 

C�hazı tem�zlemek �ç�n aşındırıcı ürünler kullanmayın. 

Tankın �ç�ne s�rke, k�reç çözücü maddeler veya başka kokulu maddeler koymayın; aks� takd�rde garant� y� 
geçers�z kılab�l�r. 

C�hazın Tem�zl�ğ� 
Plast�k parçaları neml�, aşındırıcı olmayan b�r bezle tem�zley�n ve kuru b�r bezle 
kurulayın. Su haznes�n� zaman zaman tem�z su koyarak tem�zley�n. Durulayın 
ve boşaltın. Yıkanab�l�r bezler� tem�zlemek �ç�n et�ketlerdek� göstergelere bakın. 

 
F�ltre Değ�ş�m� 
F�ltre (H) her 4-6 ayda b�r veya 100 tem�zleme döngüsünden sonra değ�şt�r�lmel�d�r (b�r döngü, dolu b�r su tankının 
tüket�m�ne eş�tt�r). F�ş� pr�zden çek�n. Sıcak parçaların soğumasını bekley�n. Depoyu çıkarın. F�ltrey� (H) motor 
gövdes�ne paralel olarak yukarı doğru çekerek çıkartın. F�ltrey� yer�ne �y�ce oturduğundan em�n olarak yen�s�yle 
değ�şt�r�n (Şek. 13). 

 
K�reç Tem�zl�ğ� 
K�reçten kaynaklanan hasarlar garant� kapsamında değ�ld�r. 
 
İy� b�r bakım ve düzenl� tem�zl�k, k�reç oluşumu r�sk�n� büyük ölçüde azaltan c�hazı uzun süre ver�ml� b�r şek�lde korur. 
Buna rağmen, b�r süre sonra, sert ve çok sert suyun sürekl� kullanımı neden�yle c�haz �şlev�nden tav�z ver�lmel�d�r, 
arızayı g�dermek �ç�n k�reç çözme �şlem� yapmak mümkündür. 
 
Tem�zl�k �şlem�n� üç ayda b�r yapın. Çok sert su kullanılıyorsa her ay tem�zley�n. 
 

 Uyarı! 
Kullanım sırasında c�hazı asla gözet�ms�z bırakmayın. 

K�reç tem�zleme �şlem�n� havalandırılmış b�r odada gerçekleşt�r�n. K�rec� tem�zlerken, dayanıklı b�r yüzeye veya 
yıkanab�l�r b�r beze buhar uygulayın. K�reç çözme tem�zl�ğ� sırasında üret�len buharları solumayın. 

 
1 Depoyu 1/3 beyaz s�rke ve 2/3 taze, tem�z su karışımıyla doldurun. 

2 Karışımı tanka dökün. 

3 C�hazı, buhar herhang� b�r nesneye veya yüzeye ver�lmeyecek şek�lde yerleşt�r�n. 

4 Elektr�k pr�z�ne takın. Buhar kontrol düğmes�n� (F) çev�r�n. C�hazı en az b�r dak�ka çalıştırınız. Buhar kontrol 
düğmes�n� (F) MIN konumuna get�r�n. C�hazı b�r dak�ka beklet�n. Buhar çıkışı fark ed�l�nceye kadar tekrarlayın. 
Depoda daha fazla su kalmayana kadar tüm buharın dışarı çıkmasına �z�n ver�n. Gerek�rse �şlem� tekrarlayın. 

5 F�ş� elektr�k pr�z�nden çek�n. Depoyu tem�z, tem�z suyla doldurun.  

6 Su haznes�n� 500 ml taze soğuk su �le doldurun (Şek 8). 

7 Elektr�k pr�z�ne takın. Depoda su kalmayıncaya kadar tüm buharın dışarı çıkmasına �z�n ver�n. Gerek�rse, 
c�haz tem�z buhar çıkarana kadar �şlem� tekrarlayın: buhar kafasını kuru b�r bezle geçen tem�zl�ğ� kontrol 
etmek mümkündür. 

Aksesuarlardan k�reçtaşı �zler�n� g�dermek �ç�n, su ve s�rke çözelt�s�ne daldırın. Aksesuarı c�haza takın ve 
buharı dağıtın. 
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 Çocuklar �ç�n Tehl�ke 
• Bu c�haz fiz�ksel, duyusal veya z�h�nsel engell� k�ş�ler tarafından 
kullanılmaya uygun değ�ld�r; c�hazın deney�m� ve b�lg�s� olmayan 
kullanıcılar veya kullanıcının tal�matlarını b�lmeyen kullanıcılar, 
güvenl�kler�nden sorumlu b�r k�ş� tarafından denetlenmel�d�r. 

• Çocuklar, c�hazla oynamamalarını sağlamak �ç�n her zaman gözet�m 
altında tutulmalıdır. 

• Soğuduğunda c�hazı çocukların er�şemeyeceğ� yerlerde saklayın. 
• Potans�yel olarak tehl�kel� olab�leceğ�nden ambalajı çocukların yakınında 
bırakmayın. 

• Çocukların güç kablosunu tutmasını önley�n, böylece c�hazın düşmes�n� 
engellers�n�z. 

• Bu c�hazın �mha ed�lmes� durumunda, güç kablosunun kes�lmes� öner�l�r. 
Ayrıca, potans�yel olarak tehl�kel� b�leşenler�n, c�hazla oynarken 
çocukların kend�ler�n� �nc�tmeler�n� önlemek �ç�n zararsız hale get�r�lmes� 
öner�l�r. 

 Yanma R�sk� 
• C�hazın metal parçalarına, sıcak suya veya buhara çalışırken ve 
kapatıldıktan sonra b�rkaç dak�ka boyunca yanıklara neden 
olab�leceğ�nden dokunmayın. 

• Buharı, vücudunuzun bölümler�ne veya evc�l hayvanlara, 
b�tk�lere veya hassas nesnelere doğrultmayın. 

• C�hazı çalışırken veya kapattıktan hemen sonra yerde 
bırakmayın. C�hazı yere koymak �ç�n her zaman halı 
tem�zleme aksesuarını kullanın. 

• Buhar jet�n� asla elektr�kl� parçalar �çeren ek�pmanlara 
doğrultmayın (örneğ�n fırınların �ç�nde). 

• Bez� başlıktan çıkarmadan önce güç kablosunu pr�zden çek�n. Buhar 
başlığı ve bez�n�n soğuması �ç�n en az 5 dak�ka bekley�n. 

     ÖNEMLİ: Yanma R�sk�! 

 Elektr�k Tehl�kes� 
• C�hazı elektr�k pr�z�ne takmadan önce, t�p et�ket�nde göster�len voltajın yerel 
voltaj kaynağına uygun olduğundan em�n olun. 

• C�haz üret�c�s� tarafından �z�n ver�lmeyen uzatma kablolarının kullanılması 
hasara ve kazalara neden olab�l�r. 

• C�hazı da�ma topraklı b�r pr�ze takın. 
• C�hazı suya veya başka sıvılara daldırmayın. 
• C�hazı eller�n�z ıslak veya çıplak ayakla kullanmayın.

 t
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Depoyu (G) hafifçe aşağı doğru bastırarak ve aynı zamanda �çer� doğru �terek takın. Çıkarma / yerleşt�rme 
sırasında p�m� tankın üst tarafına zorlamayın. 

            Uyarı! 
Kuru çalışmadan kaçınmak �ç�n tankın yeter�nce dolu olduğundan em�n olun. 

Zem�n� yüksek sıcaklıklardan korumak �ç�n, c�hazın halı tem�zleme aparatında ısınmasına / soğumasına �z�n 
ver�lmes� öner�l�r. 

Kullanmadan önce, �şlemden geç�r�lecek nesneler�n ve yüzeyler�n yüksek buhar sıcaklığına dayanıklı veya 
uyumlu olduğundan em�n olun. İşlenm�ş p�şm�ş toprak zem�nler ve ahşap yüzeyler durumunda, üret�c�n�n 
tal�matlarına bakın ve c�hazı önce zem�n�n g�zl� b�r alanında veya b�r numunede test ed�n. 

C�haz kullanım sırasında yerde durursa, beyazımsı b�r halka oluşab�l�r. End�şelenmey�n, çünkü bu 
normal b�r k�reç çözücü ajan b�r m�ktar s�rke �le g�der�leb�l�r. 

Bez� (M) buhar başlığının (L) altına yerleşt�r�n- Şek. 9. Bez� uygun Velcro (R) üzer�ne yerleşt�r�n. F�ş� topraklanması 
gereken sokete takın. Gösterge ışığı (D) yanar, c�hazın açık olduğunu ve dah�l� kazanın ısınmaya başladığını göster�r. 

Zem�nde toz kalmadığından em�n olun. Buhar dağıtım düğmes�ne (B) basın ve c�hazı yerde çalıştırın. Buhar 
çıkışı, uygun kadran (F) üzer�nden m�n�mum (-) değer�nden maks�mum düzeye (+) döndürülerek ayarlanab�l�r. 
Daha hassas zem�nler �ç�n, parke, ahşap veya lam�nat olarak, daha der�n b�r tem�zl�k gerekt�ren yüzeyler �ç�n 
buhar dağıtımının daha düşük b�r sev�yede ayarlanması tavs�ye ed�l�r. Mermer, p�şm�ş toprak karo zem�n, fayans 
veya taş, daha yüksek b�r sev�yede ayarlanması tavs�ye ed�l�r. 

 Uyarı! 
Buhar fonks�yonunu bez olmadan kullanmayın. Kumaş Yetk�l� Serv�s Merkezler�nden satın alınab�l�r. 

C�hazı �y� aydınlatılmış odalarda kullanın. 

 Uyarı! 
Yanma tehl�kes�! Bez� çıkarmak �ç�n buhar başlığını kullanım sırasında baş aşağı çev�rmey�n.  

C�hazı fişten çek�n. Buhar başlığının ve bez�n soğuması �ç�n en az 5 dak�ka bekley�n. 

Bez kullanım sırasında çıkarılab�l�r ve durulanab�l�r. Bez� çıkarmadan önce, buhar dağıtımını durdurmak ve c�hazın fiş�n� 
çekmek �ç�n düğmeye (B) basın. 

Su Haznes�n�n Dolumu 
Depodak� su b�tt�ğ�nde özel b�r �şlem gerekmez. Sadece mak�ney� fişten çek�n, tankı çıkarın ve tekrar tem�z soğuk 
suyla doldurun. Musluk suyu özell�kle sertse (20 ° f'den yüksek) %50 musluk suyu ve %50 saf su karışımı kullanın. 

Halı Tem�zleme Başlığının Kullanımı 

Aksesuar yalnızca halıları ve benzer� yumuşak yüzeyler� tem�zlemek �ç�n kullanılmalıdır. Sert yüzeylerde 
kullanmayın. 

Halı bağlantısını (O) düz taraftak� zem�ne yerleşt�r�n. Bez�n buhar başlığının (L) altına yerleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun. 
C�hazı hafifçe bastırarak aparatın (O) üzer�ne yerleşt�r�n (Şek. 10). C�haz artık kullanıma hazırdır. 

Kullanım Sonrası 
Güç kablosunu pr�zden çıkarın. K�reç tortusu oluşturab�lecek suyun durmasını önlemek �ç�n su haznes�n� tamamen 
boşaltın. 

 Uyarı! 
Buhar başlığı ve bez�n�n soğuması �ç�n en az 5 dak�ka bekley�n. 
Bez� çıkarın. Elektr�k güç kablosunu kancalara (E) sarın- Şek. 11. Kol serbest bırakma düğmes�ne (P) basın. 
C�hazı kapatmak �ç�n kolu katlayın (Şek. 12). C�hazı halı tem�zleme aparatının üzer�ne yerleşt�r�n (O). Motor 
gövdes�n� d�key olarak yerleşt�r�n. 
 Uyarı! 
Buhar başlığı ve motor gövdes� arasındak� bağlantıyı, c�hazın d�key konumda sab�t kalmasını sağlayın. 
C�hazı kuru b�r yere ve çocukların ulaşamayacağı b�r yere koyun. 

TEMİZLİK VE BAKIM  

 Uyarı! 
Tem�zlemeden önce da�ma c�hazın fiş�n� çek�n. C�hazı b �rkaç dak�ka soğumaya bırakın. 
 
 Uyarı! 
C�hazı asla suya veya başka sıvılara daldırmayın.
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Güç kablosu veya fiş� hasar görmüşse veya c�haz arızalıysa, c�hazı 
kullanmayın. Herhang� b�r kazayı önlemek �ç�n, güç kablosunun 
değ�şt�r�lmes� de dah�l olmak üzere tüm onarım �şlemler� Yetk�l� Serv�s 
Merkez� tarafından yapılmalıdır. 

Aynı pr�ze başka b�r yüksek güçlü c�haz (elektr�kl� ısıtıcı, ütü, radyatör vb.) 
takmayın. Elektr�k yükü tehl�kes�! 

• C�hazın sıcak parçalarını güç kablosunun üzer�ne koymayın. 
• C�hazı fişten çekmek �ç�n güç kablosunu çekmey�n. 
• Güç kablosunu kesk�n kenarlara veya kesk�n parçalara karşı koruyun. 
• Güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas etmed�ğ�nden em�n olun. 
• C�hazı güç kablosundan çekerek hareket ett�rmey�n. 
• Ş�mşekl� havalarda güç kablosunu pr�zden çek�n. 
• Kullanımdan sonra ve c�haz üzer�nde tem�zl�k ve bakımı yapmadan önce 
c�hazın fiş�n�n çek�lmes� gerek�r. 

 Uyarı – Madd� Hasar 
• C�hazı �şlenmem�ş veya su geç�ren ahşap zem�nler� ve ahşap nesneler� 
ve der�ler� tem�zlemek �ç�n kullanmayın. 

• C�hazı cam yüzeylerde kullanmayın. 
• C�hazı aşınmış b�r bezle kullanmayın. Zem�n�n hasar görme ve ç�z�lme 
tehl�kes�. 

• C�hazı filtre olmadan kullanmayın. 
• Kullanmadan önce güç kablosunu da�ma gevşet�n. 
• Üret�c� tarafından onaylanmamış eklent�ler�n kullanılması madd� 
hasarlara ve k�ş�sel yaralanmalara neden olab�l�r. 

• C�hazı tankta su olmadan kullanmak pompaya zarar vereb�l�r. Depodak� su 
sev�yes�n� düzenl� olarak kontrol ed�n. 

• Köpüklü (karbonatlı) su kullanmayın. Musluk suyu özell�kle sertse (20° 
f'den yüksek) %50 musluk suyu ve %50 saf su karışımı kullanın. 

• C�haz fişten çek�ld�kten ve tüm parçalarının soğumasına �z�n ver�ld�kten 
sonra sadece yumuşak, hafif neml� b�r bezle tem�zlenmel�d�r. Asla plast�k 
parçalara zarar vereb�lecek çözücüler kullanmayın. 

• Tanka k�reç çözücü veya d�ğer kokulu maddeler� dökmey�n; aks� takd�rde 
garant�y� geçers�z kılab�l�r. 

• C�hazı kaldırmadan önce da�ma fiş�n� çek�n. Tankın soğumasını bekley�n 
ve tamamen boşaltın. 

• C�hazı çevresel etkenlere (yağmur, güneş…) maruz bırakmayın. 
• Bu üründe üret�c� tarafından açıkça �z�n ver�lmeyen herhang� b�r değ�ş�kl�k 
veya kullanım ürün garant�s�n�n geçers�z kılınmasına yol açab�l�r. 

• C�haz düşürüldüğünde eğer görünür hasar bel�rt�ler� veya sızıntı varsa 
kullanılmamalıdır.
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D�ğer Sebeplerden Kaynaklanan Hasar Tehl�kes�  

• C�hazı kapalı ortamlarda ve yağ bazlı boyalar, çözücüler veya su yalıtım 
malzemeler� ya da yanıcı güç ya da d�ğer toks�k ya da patlayıcı buharlar 
tarafından yayılan dumanların olduğu ortamlarda kullanmayın. 

• Merd�venlerde kullanırken çok d�kkatl� olun. 
• C�hazı çalıştırmadan önce depoyu suyla doldurun. Tanka su dökmeden 
önce c�hazın fiş�n� çekt�ğ�n�zden em�n olun. 

• C�hazı sadece çalışma konumundayken açın. 
• Güç kaynağına bağlıyken c�hazı asla gözet�ms�z bırakmayın. 
• Kısa b�r süre �ç�n b�le ayrılmanız gerekt�ğ�nde, c�hazı da�ma halı 
tem�zleme aksesuarına yerleşt�r�n (O). C�hazı kapatın ve elektr�k 
kablosunu da�ma pr�zden çek�n. 

• İç mekanlarda ser�n ve kuru b�r yerde saklayın. 

C�hazın Tanımı (Şek.1)  

   A- Tet�k  
B – Buhar Düğmes�  
C – Tutma Kolu 
D- ON Gösterge Işığı 
E – Kablo Sarma  
F – Buhar   
G- Su Haznes� 
H- F�ltre 
I- Motor  
L – Buhar 
Başlığı 
M – Tem�zleme Bez� 
N – Ölçüm Kabı 
O- Halı Kızağı  
P- Kol serbest bırakma düğmes� 
Q – Buhar Boşaltma Düğmes� 
R- Kumaş sab�tleme Velcro 

C�hazın Kurulumu  

C�hazı kutusundan çıkardıktan sonra aşağıdak� �şlemler� gerçekleşt�r�n: 
Motor gövdes�n� buhar başlığına monte ed�n (Şek. 2). B�leşenler� k�l�tlemek �ç�n ver�len v�dayı sıkın (Şek. 3). 

Uyarı! 
V�danın zaman zaman sıkılığını kontrol ed�n. 

Tutma kolundak� düğmeye (P) basın. Kolu motor gövdes� �le h�zalanana kadar kaldırın (Şek. 4-5). 

Kullanım Tal�matları  

Güç kablosunu uygun kablo saklama kancalarından (E) çıkararak tamamen açın. Su haznes�n� (G) hafifçe aşağı 
doğru bastırarak çıkartın, sonra yatırın ve çıkarın (Şek. 6). Depoyu baş aşağı çev�r�n ve kapağı çıkarın (Şek. 7). 
Depoyu, b�rl�kte ver�len ölçüm kabını (N) kullanarak MAX �şaret�ne kadar doldurun- Şek. 8. Çok fazla kuvvet 
uygulamadan kapağı tekrar yer�ne v�dalayın. 

 Uyarı ! 
ASLA tankı MAX sev�yes�n�n üzer�nde doldurmayın. Musluk suyu özell�kle sertse (20 ° f'den yüksek) %50 
musluk suyu ve %50 saf su karışımı kullanın.
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