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Şekil 1 

 
ÜTÜNÜZÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ (ŞEKİL 1)  
 

1) Kazan  
2) Ütü kazanı bağlantı 

kablosu (besleme kablosu 
+ buhar hortumu) 

3) Fişli elektrik besleme 
kablosu  

4) Pilot lambalı kazan 
açma/kapatma düğmesi  

5) Pilot lambalı ütü 
açma/kapatma 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
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Ütünüzü yerleştirmeden ve kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu  
dikkatlice okuyun. Bu şekilde en iyi sonuçları ve maksimum çalışma güvenliğini 
elde edeceksiniz.  
 
 
ÖNEMLİ UYARILAR  
 
Lütfen aşağıdaki kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun:  
 

1. Ütüyü ilk defa kullanmadan önce, ütü plakasındaki tüm etiketleri veya 
korumaları kaldırın.  

2. Ütünün fişini prize takmadan önce, bilgi plakasında belirtilen voltajın 
evinizdeki elektrik voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.  

3. Daima fişi topraklı bir prize takın.  
4. Fiş prize takılı iken asla ütünün yanından ayrılmayın.  
5. Ütüyü asla çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın.  
6. Kısa süreli bile olsa ütünün yanından ayrılırsanız, fişi prizden çekin ve 

ütüyü verilen “ütü tablası” (8) üzerine yerleştirin. 
7. Sıcak ütüyü bağlantı kablosu veya elektrik kablosu üzerinde 

bırakmayın.  
8. Kazanın haznesini sirke veya diğer kireç önleyici maddelerle 

doldurmayın.  
9. Kazanı doldurmak için daima verilen ölçeği (13) kullanın.  
10. Ütüyü suyun veya diğer sıvıların içine sokmayın. 
11. Ütü dengeli bir yüzeyde/yüzeye kullanılmalı ve yerleştirilmelidir.  
12. Ütüyü tablası üzerine yerleştirirken, tablanın konulduğu yerin sağlam 

olduğundan emin olun. 
13. Ütü, düşürüldükten sonra herhangi bir hasar belirtisi veya sızıntı varsa 

kullanılmamalıdır.  
14. Su haznesine su doldurmadan önce elektrik fişi prizden çekilmelidir. 
15. Kullanım sırasında dolum ağzı açılmamalıdır.  
16. Kazan optimum sıcaklığa ulaşmadan (yaklaşık 8 dakika sonra) veya 

ütü ısınmadan önce buhar düğmesine basılırsa ütünün plakasından su 
sızabilir.  

17. Bu ütü, sorumlu kişi tarafından ütüyü güvenli bir şekilde çalıştıracakları 
şekilde gözetim altında olmadıkça, küçük çocuklar ve engelli kişiler 
tarafından kullanım için tasarlanmamıştır. Küçük çocukların ütüyle 
oynamadıklarından emin olunmalıdır. 

18. DİKKAT! Kapağı (7) açmadan önce sonraki sayfadaki işlemleri yapın: 
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1) Daima düğmeye (4) basarak kazanı kapatın.  
2) Tüm kalan buharın dışarı çıkması için buhar düğmesine (10) 

basın.  
3) Düğmeye (5) basarak ütüyü kapatın. 
4) Elektrik fişini prizden çekin.  
5) Ütünün birkaç dakika soğumasına izin verin.  
6) Kapağı (7) yavaşça açın ve tamamen açmadan önce buhar 

çıkış sesinin kesilmesini bekleyin.  
 

19. Hasarlı ise asla ütüyü kullanmayın. Özel alet gerektiğinden 
tehlikeleri önlemek için elektrik kablosunun ve sıcaklık regülatörlerinin 
değiştirilmesi dahil, tüm tamir işlemleri sadece Yetkili Teknik Destek 
Merkezi veya yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.  
20. Emniyet devresini (kalibreli) içeren kazan kapağını sadece orijinal 
bir yedek kapak ile değiştirin.  
21. Ütünün yanlış kullanımından veya bu kılavuzda belirtilenin 
dışındaki amaçlar için kullanılmasından meydana gelebilecek 
hasarlardan biz sorumlu değiliz.  
22. Bu ütü elektromanyetik uyumluluk ile ilgili EEC Yönergesi ile 
uyumludur.  

 
LÜTFEN BU KILAVUZU SAKLAYIN 
 
Özellikle:   
 

- Elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli iken ütüye dokunmayın.  
- Ütüyü banyoda kullanmayın. 
- Fişi prizden çekmek için elektrik kablosundan veya ütünün kendisinden 

çekmeyin.  
- Ütüyü yağmura, güneş ışıklarına, buza vs. maruz bırakmayın.  
- Gözetiminiz altında olmadıkça çocukların veya sorumsuz kişilerin 

ütüyü kullanmalarına izin vermeyin. 
- Ütüyü suyun içine sokmayın.   
- Tehlikeli olabileceğinden çalışır durumdaki ütünün yanından 

ayrılmayın.  
- Ütünün temizliğini veya bakımını yapmadan önce, daima fişi prizden 

çekin.  
- Arıza durumunda, ütüyü kapatın ve tamir işlemleri kendiniz yapmaya 

kalkışmayın.  Yetkili Servise başvurun ve orijinal yedek parça 
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kullanılması için ısrar edin. Yukarıdaki hususlara uyulmaması ütünün 
güvenliğini etkileyebilir.  

- Ütüyü bir daha kullanmamaya karar verirseniz, fişi prizden çekin ve 
ütüyü tamamen kullanılmaz hale getirmek için elektrik kablosunu kesin.  

- Yerleştirme işlemi üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.  
- Özel alet gerektirdiğinden elektrik kablosu kullanıcı tarafından 

değiştirilmemelidir. Elektrik kablosu hasar görürse yetkili servise 
başvurun.  

- Ütüyü musluğun altında tutarak doldurmayın.  
- Elektrik kablosunun ütüleme plakasına temas etmesine izin vermeyin.  
- Emniyet devresi aktif hale gelirse, ütü çalışmayacaktır.  Normal 

çalışma konumuna dönmesi için yetkili bir elektrikçiye başvurun.  
- Çok tehlikeli olabileceğinden asla buharı insanlara doğru 

püskürtmeyin.  
- Çok ıslak elbiseleri ütülemeyin. 
- Su haznesini aşırı doldurmayın ve suya leke giderici gibi ürünler ilave 

etmeyin.  
- Ütüyü kullanmadığınız zaman fişini prizden çekin.  Kesinlikle ütüyü 

gereksiz yere açık bırakmayın.  
- Çalışma sırasında kazan asla hareket ettirilmemelidir. 
- Ütü elektrik beslemesine bağlı iken asla kazanın kapağını açmayın.  
- Suyun taşmaması için kazanı bir huni ile doldurun.  
- Kazan yüksek sıcaklıklara dayanıklı düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.  
- Kılavuzu ileride yararlanmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Bu 

cihaz, radyo paraziti bastırma ile ilgili EEC Yönergesi 87/308(D.M. 
13/04/89) ile uyumludur.  

 
 
Buharlı Ütüleme  
 
Ütülemeden önce, ütülenecek giysinin buharlı ütülemeye uygun olup 
olmadığını kontrol edin.  
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KULLANIM TALİMATLARI  
 
Kullanmadan önce kazan haznesinin doldurulması  
 
FİŞİN PRİZDEN ÇEKİLDİĞİNDE (ŞEKİL 2) VE İÇİNDEKİ BASINCIN 
ALINDIĞINDAN EMİN OLMADAN KAZANIN KAPAĞINI AÇMAYIN. 
  
Fişin prizden çekildiğinden emin olmadan kazanın kapağını açmayın (Şekil 2).  
Kazandaki su azaldığında “Su az” uyarı lambası (14) yanar. Emniyet kapağını 
(7) açın,  huni yardımıyla hazneye (şekil 2) 1.0 Iitre (13) musluk suyu dökün.  
Emniyet kapağını (7) iyice kapatın.  
 
Ütünüzün çalıştırılması    
 
Ütünün fişini prize takmadan önce, bilgi plakasında belirtilen voltajın evinizdeki 
elektrik voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.  
Ütü normal musluk suyunu kullanır.  
 
Su çok sert ise (27 Fransız derecesinden daha sert) saf veya mineralliği 
giderilmiş su kullanmanızı öneririz.  
Kazanı doldurmadan önce daima fişi prizden çekin.  
 
Kapağı (7) açın ve yaklaşık 1.0 litre su doldurun.  (Bkz. şekil 2). Kapağı 
kapattıktan sonra fişi prize takın.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Şekil 2 
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Kazanın düğmesine (4) basın ve suyun kaynamasını bekleyin (yaklaşık 8 
dakika).  Sonra, ütüyü açmak için düğmeye (5) basın ve termostat düğmesini 
(9) kullanarak istediğiniz sıcaklığı seçin.  
 
Lamba (11) söndüğünde, ayarlı sıcaklığa ulaşılmıştır ve ütü kullanıma hazırdır.  
Kazanın optimum ütüleme sıcaklığına ulaşması yaklaşık 8 dakika alır.  
Ütü kullanıma hazır olduğunda buhar pilot 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 konumda iken bile buhar üretebilir ve bu nedenle buhar üfleyerek 
giysileri düzleştirebilir.  
 
Dikkat:  
 
Verilen tablanın (8) üzerine yerleştirilmişken asla ütüden buhar üflenmesine 
izin vermeyin.  “Su az” uyarı lambası yanarsa kazanın haznesinde su bitiyor 
demektir. Dikkat: Kazan daima basınç altındadır.  Özel emniyet vanamızdan 
dolayı sadece kazan basınç altında olmadığında kapağı açabilirsiniz.  
 
Ütü kullanılırken kazanın doldurulması  
 
 Ütülemeye devam etmek için, kazanı aşağıdaki gibi doldurun: 
 

- Kazanı (4) kapatın.  Termostat düğmelerini (9) çevirerek istediğiniz 
sıcaklığı "MIN" seçin. 

- Plakadan buhar gelmeyinceye kadar ütü üzerindeki buhar düğmesini 
(10) basılı tutarak kazanın içinde kalan basıncı alın. Ütüyü (5) kapatın.  

- Fişi prizden çekin.  
- Ütünün ve kazanın soğumasını bekleyin.  
- Kapağı açın ve birkaç dakika bekleyin.  
- Yavaşça delikten 1.2 litre dökün (şekil 2).  
- Kazanın kapağını kapatın ve iyice sıkın.  
- Kazan düğmesine (4) basın.  
- Ütülemeye devam etmeden önce buhar pilot lambasının (6) yanmasını 

bekleyin.  
 

DİKKAT!  
Kesinlikle kazan basınç altında iken kapağı açmaya çalışmayın. Özel emniyet 
vanamızdan dolayı yalnızca basınç altında olmadığında kapağı açabilirsiniz.  
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Fiş prize takılı iken asla kazanın kapağını açmayın.  
 
Ütüyü ilk kez çalıştırdığınızda biraz duman çıkabilir – bu normaldir ve kısa 
zamanda kaybolacaktır.  
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.  
Kısa süreli ütülemeler için kazanın haznesini tamamen doldurmak gerekmez.  
Bekleme süresini azaltmak ve elektrik tasarrufu yapmak için bir ölçek (veya 
daha az) su yeterlidir.  
 
Kuru Ütüleme  
 
Buharsız ütüleme yapmak için fişi prize takın, düğmeye (5) basın ve daha 
sonra termostat düğmesini (9) çevirerek istediğiniz sıcaklığı seçin. İstenilen 
sıcaklığa ulaşıldığını belirten pilot lambanın (II) sönmesini bekleyin.  
Kuru ütüleme için buhar düğmesine (10) basmak gerekmez.  
 
Sıcaklık seçimi  
 
Öncelikle, ütülenecek giysilere ütüleme talimatlı bir etiket yapıştırılmış olup 
olmadığını kontrol edin. Etiket üzerindeki sembolü aşağıdaki tablo ile 
karşılaştırın. Ütüleme talimatları yoksa, fakat kumaşı tanıyorsanız aşağıdaki 
tablo size yardımcı olabilir. Tablo büyüklüklerine göre ayrılmış giysileri belirtir.  
Giysiler büyüklüklerine göre ayrılmamışsa, daha düşük bir sıcaklıkta 
ütülenebilir.  
 
Öneriler  
 
Ütülenecek giysileri kumaş türüne göre sınıflandırın: yünlüler, pamuklular vs. 
Ütü soğuduğundan daha çabuk ısındığından 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 çevirerek ütülemenizi öneririz. Diğer kumaş türleri (özellikle 
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kadife), parlamayı önlemek için ütüye hafif baskı uygulanarak daima aynı 
yönde (bez ile) ütülenmelidir.  Ütüyü daima ütülenecek giysinin üzerinde 
gezdirin.  
 
Mükemmel ütüleme kılavuzu  
 

 
Kumaş tipi  
 

Termostat 
düğmesinin 
konumu  

 
 
Ütüleme talimatları 

 
Asetat  
Akrilik  
Naylon 

 
● 

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

 
Polyester  
Suni ipek 

 
● 

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

 
İpek  
 

 
● 
● 

 
Kuru ütüleme  
Ters çevirerek ütüleyin. 
 

 
Yün 
Hafif pamuk  
Hafif keten 
 

 
● 
● 

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

 
Pamuk 
İnce keten 
Kolalı giysiler  

 
● 
● 
● 

Buharlı ütüleme  
Ütülemeden önce kumaşı hafif ıslatın.  Ağır 
kumaşlar ve kolalı kumaşlar düz ütülenebilir; 
koru 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.  
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Ütülemenin sonunda:  
 
Fiş prize takılı iken düğmeye (4) (5) basıldığında ütü açık durumda kalır.   Tüm 
kalan buharın dışarı çıkması için buhar düğmesine (10) basın.  
Düğmeye (4) (5) basarak ütüyü kapatın. 
 
Fişi prizden çekin.  
Tablanın üzerine koyarak ütünün soğumasını sağlayın. Ütüyü uzağa 
yerleştirdiğinizde fişin ve elektrik kablolarının sıcak parçalara temas 
etmediğinden emin olun.  
 
Profesyonel bir ütüleme sonucu elde edilmesi için 
 
Normal bir ütü sadece az miktarda buhar üretir. Bu durumda, ütülenen 

kumaştaki kırışıkları gidermek için sürekli buhar üretmek gerekir. Profesyonel 

bir ütüleme sistemi oldukça farklı çalışır. İlk önce kumaş buharla nemlendirilir, 

ikinci aşamada ise normal şekilde kuru ütülenir.  Bu, en ufak kırışıkların 

giderildiği ve giysilerinizin mükemmel şekilde ütülendiği anlamına gelir.  Birinci 

aşamada (kumaşın buharla nemlendirilmesi) ütüyü kumaşın yaklaşık 20 cm 

yukarısında tutun ve buhar düğmesine (10) basın.  Güçlü buharın kumaşı 

nemlendirmesi için ütüyü dairesel hareketlerle giysinin üzerinde gezdirin.  Hafif 

kırışık giysiler sadece birkaç saniyelik buharlama gerektirir.  Çok ağır giysiler 

veya giderilmesi zor kırışıkları olan giysiler daha fazla nemlendirilmelidir, bu 

yüzden buhar birkaç saniye daha uygulanmalıdır.  

İkinci aşamada (kuru ütüleme), termostat düğmesinin kumaşın tipine uygun 

konumda olduğunu kontrol edin; buhar düğmesini (10) bırakın ve giysiyi kuru 

ütüleyin.  Özel ütüleme plakası kumaşın parlamasını önleyecektir.  Bu ütüleme 

tekniğini kullanarak ve önceki sayfadaki önerileri takip ederek giysilerinizi 

kolayca profesyonel bir şekilde ütüleyebilirsiniz.  
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ÜTÜNÜZÜN TEMİZLİĞİ 
 
Ütünüzü temizlemeden önce, fişi prizden çekin ve ütünün tabla (8) üzerinde 
tamamen soğumasını bekleyin.  
 
ÜTÜNÜZÜ ASLA SUYUN VEYA DİĞER SIVILARIN İÇİNE SOKMAYIN.  
Aşağıdaki işlemli takip ederek kazanın haznesini her 3 ayda bir temizleyin:  
 

- Ütünün fişini prizden çekin.  
- Kazanın haznesini normal musluk suyuyla doldurun, durulayın ve 

boşaltın.  
- Ütüyü nemli bir bezle temizleyin. 
 
 

 
Teknik Özellikler 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Cihazınızın teknik özellikleri ve bu kılavuz, önceden haber  verilmeden 

değiştirilebilir. 
 EEE Yönetmeliğine Uygundur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tip Ütü Kazan Toplam 

HG 
6021C 

230V - 50Hz 
850W 

230V - 50Hz 
1350W 

 
2200W 
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Bu cihazın çevreye uygun bir şekilde atılması  
 

Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu 
cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte 
atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık 
imhasının çevreye veya 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 çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve 

nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi 
veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari 
atıklarla karıştırılmamalıdır. 
 
 
Üretici Firma 
 
Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. 
Adres  : Zorlu Plaza, 34310 Avcılar, İstanbul, Türkiye 
Tel  : 0212 4562200 (30 hat) 
Faks  : 0212 4560203 
http://www.vestel.com.tr 
 
 
Üretim Yeri 
 
NINGBO HEIGER ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD. 
Adres: Chongshou  Town Ind.Zone, 
Cixi City, Ningbo, China, 315334 
Tel: 0086-574-63293920 
Fax: 0086-574-63293316 
 
 
 
 
Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen 
kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için 
gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır. 
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