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Kireç Temizleme
De-scale Cleaning

KULLANMA KILAVUZU
Ütünüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden
fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ütünüzü bu kullanma kılavuzunu okuyup,
kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece ütünüzden
en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.
İÇİNDEKİLER
A.Emniyet kuralları
B.Cihazın tanıtımı
C.Teknik özellikler
D.Kullanım
E.Temizlik ve bakım

A.EMNİYET KURALLARI
Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri
gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.
•Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
•Ütünüzü kullanmadan önce, ütünüzün güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise ütünüzü kullanmayınız ve satın aldığınız yere
başvurunuz.
•Ütünüzü çalışır vaziyette iken asla gözetimsiz bırakmayınız.
• Oluşan yüksek sıcaklık nedeniyle kullanıcılar dikkar etmelidir. Cihaz tabanına el
ile dokunulmamalıdır.
• Cihaz besleme kablosu normal çalışma dışında elektrik şebekesi ile bağlantısı
kesilmelidir.
•Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
•Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış
veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın
güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair
talimat verilirse kullanılabilir.
•Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
•Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
•Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız.
•Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya
onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
•Çocuklara yakın bir kullanım halinde azami dikkat gösterilmelidir ve ütü çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmelidir.
•Ütüyü temizlemeden önce fişini prizden çekiniz.
•Ütünüzün fişini; prize takarken veya prizden çıkarırken ütünüz mutlaka kapalı ‘min’ konumda
olmalıdır.
•Ütünüzün kablosu hasarlıysa, ütüyü yere düşürdüyseniz ve gözle görülür bir hasar oluştu
ise, ütü su sızdırıyorsa kesinlikle ütüyü kullanmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servise başvurunuz götürünüz.
•Elektrik çarpmasını önlemek için; kabloyu, fişi ve ütüyü suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız.
•Ütünüzü nemli bir bez ile temizleyiniz.
•Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas
etmemesine dikkat ediniz.
•Ütüleme işleminin bitirdikten sonra, cihazı temizlediğimizde, su haznesini doldurduğumuzda
veya boşalttığımızda ve ütülemeye kısa bir süre için olsa bile ara verdiğimizde, buhar ayar
düğmesini 0 konumuna getirin, ütüyü dik olarak arka kısmının üzerine oturun ve elektrik fişini
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prizden çekin.
•Ütünüzü kullanmadığınız zaman veya temizlerken, ütünüzün fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
•Ütüyle işiniz bittikten sonra soğumasını bekleyiniz ve tamamen soğuduktan sonra yerine
kaldırınız.
•Ütüyü çalışır durumda olan ve yüksek elektrik çeken fırın veya ocağın vb. yakınında çalıştırmayınız.
•Ütünün su tankını doldururken veya boşaltırken; fişi mutlaka prizden çekiniz.
•Yaralanmalara engel olmak için ütünüzün sıcak yüzeylerine temas etmeyiniz ve ütüyü baş
aşağıya çevirirken dikkatli olunuz; içinde sıcak su kalmış olabilir.
•Eğer gösterge lambası sönmüyorsa yani sürekli yanmaya devam ediyorsa veya yanmıyorsa ütünüzde bir arıza meydana gelmiş olabilir.Böyle bir durumda ütünüzü kullanmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servise götürünüz.
•Tamir ve yedek parça için en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
•Ütünüzde sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları en
yakın Arnica Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.
•Ütüyü her zaman sabit, düz ve yatay bir yüzeye yerleştirerek kullanınız.
•Ütünüz çalışırken asla sıcak yüzeylerine dokunmayınız.
•Elektomanyetik alanlar ( EMF ): Bu Arnica cihazı elektromanyetik alanlarla ( EMF) ilgili
tüm standartlara uyumludur. Gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, cihazın bugün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
DİKKAT:
•Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.
•İlk çalıştırma esnasında (max) ayarında başlamayınız.(••)ayarda ve sıcaklık ışığının
ikinci ikazından sonra ütünüz rejime girecektir ,buhar ayar düğmesini 0 konumundan
buhar konumuna getirin ,buhar çıkmaya başlayınca ütülemeye başlayabilirsiniz.
•İlk çalıştırmada ütünüzden beyaz atıklar çıkabilir zararsızdırlar. Bunları ütülemeye
başlamadan önce şok buhar düğmesine basarak temizleyiniz.
B.CİHAZIN TANITIMI (şekil 1)
1.Sprey Butonu
2.Su Doldurma ağızı
3.Buhar ayar düğmesi
O = kuru ütüleme
= az buharda ütüleme
= çok buharda ütüleme
= kireç temizleme modu
4.Şok buhar düğmesi
5. Sıcaklık ışığı
6. Elektrik kablosu
7. Tip plakası
8. Su haznesi
9. Sıcaklık ayar düğmesi
10. Ütü Tabanı (FLORA Modeli Seramik Tabanlıdır)
C.TEKNİK ÖZELLİKLER
Markası: ARNICA
Gerilimi : 230V ~
Frekansı: 50 Hz.
Gücü: 2000W
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D.KULLANIM
•Ütünüzün; ilk kullanımda, duman ve koku çıkarması normaldir. Bunun nedeni ütünüzde kullanılan plastik parçaların ısıyla genleşmesidir. Bu durum gayet normaldir ve ilk bir iki kullanımdan sonra ortadan
kalkacaktır.
Su haznesinin doldurulması:
•Cihazın fişini prizden çekin.
•Buhar ayar düğmesinin “0” konumuna getirin. (=buharsız ütüleme).
•Su Doldurma deliğinin kapağını açın.
•Ütüyü yatay veya (resim 1) gibi hafif ön tarafı kalkık durumunda su haznesini maksimum seviyeye kadar
doldurun.
•Bulunduğunuz bölgedeki musluk suyu çok sertse saf su kullanmanızı tavsiye ederiz. Kireci kimyasal
olarak temizlenmiş su kullanmayın.
•Su haznesi MAX ( Maksimum ) seviyesine kadar doldurun.
•Su haznesi parfüm, sirke, kola, kireç çözücü ürünler, ütülemeye yardımcı olacak ürünler ve diğer kimyasal maddeler koymayın.
•Doldurma deliğinin kapağını kapatın.
•Su tankına MAX. göstergesinden daha fazla su doldurmayınız. Aksi takdirde ütünüz su akıtabilir.
•Eğer ütüleme yaparken ütüye tekrar su koymanız gerekirse; ütünüzün fişini prizden mutlaka çekiniz.
•Ütüleme işleminiz bittikten sonra buhar ayar düğmesini 0 konumuna getiriniz.
•Ütüleme işleminiz bittikten sonra ütünüzün içinde kalan suyu boşaltınız.
•İlk çalıştırmada her seferinde düşük sıcaklıkta başlayınız.
Sıcaklığın ayarlanması:
•Cihazı ilk kullanışınızda bir miktar duman çıkması normaldir. Bu durum, kısa bir süre sonra geçecektir.
•Ütüleme işlemine başlamadan önce; daima ütüleyeceğiniz eşyanın (gömlek, pantolon vs.) etiketindeki
ürün bakım etiketine bakınız. Kaç dereceyle ütüleneceği orada belirtilmiştir.
•Eğer ürün bakım etiketi yoksa ve kumaşın cinsini biliyorsanız ütünüzün ısısını seçerken aşağıdaki
tablodan yararlanabilirsiniz.
•Ütüleme işlemine başlamadan önce ütüleyeceklerinizi gruplandırınız (yünlüler, pamuklular vb. gibi).
Daha sonra ütüleme işlemine en düşük sıcaklık gerektiren gruptan başlayınız.
•Kumaş, farklı ütüleme ısı dereceleri isteyen hammaddelerden oluşuyorsa; ütüleme ısı derecesi, daha
düşük derece isteyen hammaddeye göre yapılmalıdır(örneğin; kumaş polyester ve pamuklu bileşeni ise,
ürün düşük ütüleme sıcaklığı isteyen polyester ayarında ütülenmelidir).
•Elbisenin ne tür kumaştan yapıldığını bilmiyorsanız, elbiseyi giydiğinizde görünmeyen bir bölümünü
ütüleyerek doğru ütüleme sıcaklığını belirleyin.
•İpek, yünlü ve sentetik malzemelerde; parlak lekeler oluşmasını engellemek için, kumaşın ters yüzünü
ütüleyin. Leke oluşumunu engellemek için sprey özelliğini kullanmaktan kaçının.
•Cihazın fişini topraklı prize takınız.
•Ütüyü arka kısmı üzerine oturtun ve sıcaklık ayar düğmesini uygun konumuna çevirerek istenilen ütü
sıcaklığını sağlayın.
•Sıcaklık ışığı söndüğünde, ütüleme işlemine başlamadan önce kısa bir süre bekleyin. Sıcaklığı ışığı
ütüleme esnasında zaman zaman yanıp sönecektir.
Buharlı Ütüleme:
1.Buharlı ütüleme işlemine başlamadan önce, su haznesinde yeterince su olup olmadığından emin olunuz.
2.Sıcaklık ayar düğmesini tavsiye edilen konuma getiriniz.
3.Buhar ayar düğmesini uygun buhar konumuna getirin.
•Az buhar için (sıcaklık ayarları •• / )
•Çok buhar için (sıcaklık ayarları ••• /
)
Not: Belirlenen sıcaklığa ulaşıldığında, ütü buhar çıkartmaya başlayacaktır.
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Buharsız Ütüleme:
1.Buhar ayar düğmesini 0 konumuna getirin.
2.Sıcaklık düğmesini tavsiye edilen konuma getirin.
Sprey (Püskürtme) İşlevi;
Kırışıklıkları gidermek için sprey özelliğini tüm sıcaklıklarda kullanabilirsiniz.
1.Su haznesinde yeterince su olduğundan emin olun.
2.Ütülenecek ürünü nemli hale getirmek için birkaç kez sprey düğmesine basın.
Şok Buhar:
Güçlü bir buhar püskürtme, kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Buhar püskürtme fonksiyonu, sadece
•• - MAX arasındaki sıcaklıklarda çalışmaktadır.
1.Şok buhar düğmesine basın ve bırakın.
Dikey Buhar:
1.Şok buhar fonksiyonu, ütüyü dik pozisyonda tuttuğunuz zaman da kullanılabilir. Bu işlem askıdaki elbiselerde, perdeler vb. bulunan kırışıklıkları yok etmek için kullanılır.
DİKKAT: Buharı hiçbir zaman insanlara ve hayvanlara yöneltmeyin.
ANTİDRİPLİ MODELLER İÇİN GEÇERLİ
NOT: Bu ütüde su damlamasını durdurma özelliği bulunmaktadır. Belirli bir sıcaklığa ulaşmadan
suyun tabana girmesi bir klape vasıtasıyla engellenmiştir. Ütü istenilen sıcaklığa ulaştığında klape
otomatik olarak açılır ve ütü buhar üretmeye başlar. Sıcaklık düşünce de klape kapanır.

E.TEMİZLİK ve BAKIM
Ütünüzü temizlemeye başlamadan önce;
•Ütünüzü kapatınız.
•Ütünüzün fişini prizden çıkarın.
•Ütünüzün iyice soğumasını bekleyiniz.
DİKKAT: Ütünüzü temizlemek için, asla su vb. sıvılar içine daldırmayınız.
Kireç Temizleme:
1. İki haftada bir ütünüzde oluşan kireçlenmeyi gideriniz. Eğer bulunduğunuz bölgedeki su çok sertse
(örneğin, ütüleme işlemi esnasında taban kısmında parçacıklar dökülüyorsa), kireç temizleme işlemi
daha sık yapılmalıdır.
2. Buhar ayar düğmesini 0 konumuna getirin.
3. Su haznesine max seviyede su doldurun. Asla su
haznesine sirke veya diğer kireç çözücü kimyevi
maddeler koymayın.
4. Fişi prize takınız.
5. Sıcaklık düğmesini MAX ayarına getirin.
6. Sıcaklık ışığı söndüğünde ütüyü prizden çekin.
7. Ütüyü lavabo üzerinde tutun ve buhar ayar düğmesini kireç temizleme konumuna ( ) getirin. Buhar
ayar düğmesi yaylanarak hafifçe dışarı çıkacaktır.
8. Buhar ayar düğmesini çekin ve çıkarın.
9. Ütüyü lavabo üzerinde tutun ve ileri geri hareket ettirin. Kaynar su ve buhar, kireç ve diğer tortularla ( eğer
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varsa) birlikte tabandaki deliklerden aşağı doğru akacaktır.
10.Buhar ayar düğmesinin üzerindeki kireci ,bir bardak içine biraz sirke koyun ve buhar ayar düğmesinin
ucunu bir müddet bekletiniz.
11.Buhar ayar düğmesinin iğnesini kesinlikle eğmeyin ve zarar vermeyin.
12.Buhar ayar düğmesini, iğne ucunu deliğin tam ortasına yerleştirip iğnenin kenarındaki küçük çıkıntıyı
yuvaya koyarak geri takın. Buhar ayar düğmesini ( ) konumuna getirirken aynı zamanda içeri doğru
bastırın ve 0 konumuna getiriniz.
13.Ütüde hala tortu varsa, kireç temizleme işlemini tekrarlayın.
Kireç Temizleme İşleminden Sonra;
1. Fişi prize takın ve ütü tabanının kuruması için ütünün ısınmasını sağlayın.
2. Sıcaklık ışığı söndüğünde ütüyü prizden çekin.
3. Tabanda birikmiş olabilecek su lekelerini temizlemek için ütüyü eski bir bez parçası üzerinde hafifçe
hareket ettirin.
Saklama:
1. Buhar ayar düğmesini, 0 konumuna getirin, fişini prizden çekin ve ütünün soğumasını bekleyin.
2. Ütünüzün tabanını yumuşak bir bez ile temizleyin.
3. Tabanı yumuşak yüzeyler üzerinde saklayınız. Metal nesneler ile temas etmesini önleyin.
4. Ütünüzü temizlemek için; temizleme lifleri, sirke veya diğer kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayın.
5. Su haznesini sık sık su ile çalkalayın ve temizleme sonrasında boşaltın.
6. Elektrik kablosunu kablo sarma bölümünün etrafına sarın.
7. Ütüyü arka kısmının üzerinde (dik vaziyette) , kuru ve güvenli bir zeminde saklayın.
TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir
bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik
aksamı zarar görebilir.
• Cihazın ve aksesuar bölümlerinin kullanımı sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme
karşılığında oluşacak hasarlar garanti harici işlem uygulanacaktır.
• Çeyizlik, hediyelik v.s nedenlerden satın alınan ve kullanılmayan ürün, garanti başlangıcı ( Servis) tarafında
yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde
Garanti Belgenizi onaylayınız.
• Garanti belgesini satış tarihinden itibaren muhakkak yetkili satıcı tarafından tastik ettiriniz ( Unvan
kaşesi ve satış tarihi ).
• Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz .
• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Cihazın kullanma kılavuzuna, www.arnica.com.tr web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:
SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat Faks : (0212) 422 09 29
Menşei: Türkiye
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Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti
altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi
bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala
ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim
tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde
arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
ÝMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA :
Ünvaný
: SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi
: Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.
No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon
: (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks
: (0212) 422 09 29
FİRMA YETKİLİSİNİN

Tarih / İmza / Kaşe

İmzasý - Kaþesi
MALIN
Cinsi
Markasý
Modeli
Menşei

: Şok Buharlı Ütü 		
: ARNICA
: Flora 2000
:Türkiye

Ürün Kodu / Üretim Haftası / Seri No

Teslim Tarihi ve Yeri
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