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Bu aksesuarları yerel distribütörünüzden veya www.poltitr.com web sitesinden temin edebilirsiniz. 

PAEU0202 GENEL AMAÇLI BEZ

PAEU0339 XL ÜTÜ MASASI ÖRTÜSÜ

 

FPAS0045 POLTI VAPORELLA ÜTÜ MASASI

FPAS0001 POLTI VAPORELLA ÜTÜ KABLO TUTUCU

FPAS0044 POLTI VAPORELLA ÜTÜ MASASI

PAEU0347 KABLO TUTUCU

 

PAEU0094
KİREÇ ÖNLEYİCİ

x 20 

HARİCİ AKSESUARLAR
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POLTI DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

 
1978’DEN GELECEĞE

TÜM iHTiYAÇLARINIZ iÇiN 
AKSESUARLAR

 
www.poltitr.com web sitemiz 
üzerinden ürününüzle ilgili ev 

işlerini daha kolay yapmanız için 
ve ürününüzün performansı 
arttırmak için geniş aksesuar
seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

 
Aksesuarların ürününüze 
uyumlu olup olmadığını 

öğrenmek için model kodu ile
arama yapın (PAEUXXXX/P-
FEUXXXX gibi). Eğer almak 

istediğiniz aksesuar bu kılavu
da yer almıyorsa lütfen

yetkili teknik servis veya bayiniz 
ile görüşün.

ÜRÜNÜNÜZÜ
KAYDEDİN

 
Ürününüzü kayıt etmek için

www.poltitr.com web sitesini 
ziyaret edin veya teknik servis 

merkezine ürününüzü kayıt 
etmek için kişisel bilgilerinizin 
yanı sıra ürünün altındaki tip
etiketinde bulunan ürün seri 
numarasını (SN) da girmeniz 

gerekecektir. İhtiyacınız 
olduğundan kullanmak için bu
Kullanma kılavuzunun arkasına 

ürünün seri numarasını kaydede-
bilirsiniz.

RESMİ YOUTUBE
KANALI

 
Dahasını görmek ister misiniz? 

Polti Türkiye Youtube 
Resmi video kanalımızı takip 

edin:
Tüm ürünlerimizin detaylı 

videolarını izlemek için 
Vaporella anahtar kelimesi ile 

arama yapabilirsiniz.
DİKKAT: Güvenlik talimatları 

yalnızca bu kullanma kılavuzun-
da yer alır.
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GÜVENLİK UYARILARI
 
KULLANMADAN ÖNCE  

 

UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA 
KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİ-
MATLARI OKUYUN.

 
Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası 
kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder. 
Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belir-
tildiği gibidir.
Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

 
GÜVENLİK SEMBOLLERİ:
 

UYARI: Yüksek Sıcaklık.! Yanma riski bulunmaktadır!
Eğer ürün üzerinde gösterilirse, cihazın bazı kısımları 
sıcak olabileceğinden dokunmayın.
UYARI: Buhar!
YANMA RİSKİ!
 

 
 

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı yanma-
lara neden olabilir.
 

• Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen 
dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir 
etmeye çalışmayın.

 Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi 
durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Ciha-
zın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara 
uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili 
servisinizle irtibata geçin.

• Bu ütü, düşürülmüş ise, görünür hasar belirtisi varsa veya 
sızıntı varsa kullanılmamalıdır.

• Su haznesi doldurulmadan cihazın fişi prizden çekilmelidir.
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• Kullanım esnasında su haznesinin kapağı açılmamalıdır.
• Cihaz prize takılıysa, gözetimsiz bırakılmamalıdır.
• Ütü sağlam bir yüzey üzerinde Kullanılmalıdır.
• Ütüyü standına yerleştirirken, standın yerleştirildiği yüzeyin 

sabit olduğundan emin olun.
• Ütü, verilen ütü matı ile kullanılmalıdır.
• Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuk-

lar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güven-
liklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanıl-
mamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında 
bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından 
emin olunmalıdır Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük 
çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kulla-
nım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihaz-
dan uzak tutun.

• Cihazı ve elektrik kablosunu, cihaz çalıştırıldığında veya 
soğutma esnasında 8 yaşından küçük çocukların erişeme-
yeceği bir yerde bulundurun.

• Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyun-
cak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından 
çocuklardan uzak tutun.

• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
 
 Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası 

bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza 
risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzun-
da yazan talimatlara uyun.

• Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto 
termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. 

 Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değer-
leri kontrol edin.

• Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan 
durumlarda cihazı kullanmayın.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK 
RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI



• Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transforma-
törler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca 
fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize 
takın.

• Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma 
kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınması-
na, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulması-
na sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklan-
mış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.

• Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF 
düğmesinden kapatın.

• Cihazın fişini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup 
çekmeyin, fişinden tutarak çekin.

• Eğer cihaz kullanım hallinde değilse fişini prizden çekin. 
Herhangi bir temizlikten önce her zaman fişinin prizden 
çekilmiş olduğundan emin olun.

• Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakma-
yın.

• Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, 
ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı 
ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelerden ve köşeler-
den, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstün-
den cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün 
sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın.

• Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
• Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından 

değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullan-
mayın.

• Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile 
kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.

• Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu 
gibi ıslak ortamlarda kullanmayın

• Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhan-
gi bir sıvıya daldırmayın.

• Elektrik ve elektronik devreler içeren cisimlere doğrudan 
buhar verilmemelidir.

| 6 |
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KULLANIM ESNASINDAKİ RİSKLER
SAKATLANMALAR / YANMALAR

• Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu 
ortamlarda kullanılmamalıdır.

• Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, 
çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik 
malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.

• Cihazın su haznesine sadece su veya “NASIL SU KULLAN-
MALI” bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.

• Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların be 
yıpratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin. 
Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma 
tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.

• Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alev-
lenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar 
vermeyin.

• Ürünün kendisine veya matına buhar püskürtmeyin.
• Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı 

bırakmayın.
• Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve 

engellemeyin.
• Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan 

buhar vermeyin.
• Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar verme-

yin.
• Kıyafetler, kilimler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek 

bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, 
birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer 
buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından 
kaçının.

• Kullanım esnasında, cihazı sabit bir yüzeyde dikey pozis-
yonda tutmaya özen gösterin.

• Isıya dayanıklı ve buharın içinden geçebilecek yüzeylerde 
ütü yapın.

• Eğer ütü masası örtüsü değişmesi gerekirse yalnızca orijinal 
örtüsünü temin edin.

| 7 |
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• Ütüyü mat olmadan başka bir yüzeye koymayın.
• Sıcaktan etkilenebilecek yüzeylere sıcak cihazı koymayın.
• Eğer oturarak ütü yapıyorsanız, bacaklarınıza buhar gel-

memesine dikkat edin. Aksi halde buhar yanmanıza sebep 
olabilir.

• Cihazınızı prize takmadan önce sürekli buhar düğmesine 
basılı olmadığından emin olun. (eğer basılıysa).



BAŞLAMADAN ÖNCE
Bu ütü yalnızca evsel temizlik için tasarlan-
mıştır. Yalnızca Polti tarafından sağlanan bu 
kılavuzu kullanın. Lütfen ürünü kullanmadan 
önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından 
emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu 
kaybolursa, www.polti.com. Web sitesinden 
indirebilirsiniz. 
Cihazı asla açık hava şartlarına maruz 
bırakmayın.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda 
anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne 
zarar verebilir ve garantisini geçersiz 
sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar 
(AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği 
yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. 
Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına 
uygun olarak atılmalıdır.

Bu cihazın doğru şekilde atılmasını 
sağlayarak, bu ürünün 
hatalı şekilde atık işlemlerinden 
geçirilmesinin yol açabileceği

çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası 
olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına 
yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki 
sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde 
işaretlenemeyeceğini  ifade etmektedir. Bunu 
yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri 
dönüştürülmesine yönelik bir toplama 
noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, 
geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha 
ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye 
makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete 
ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya 
başvurun.

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK 
GEREKİR?
Bu cihaz normal musluk suyu ile çalışmak için 
tasalanmıştır. 
Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 
musluk suyu %50 içme 
suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtıl-
mış) içme suyu 
kullanmayın.

UYARI: suyunuzun sertliğini yerel belediye 
işletmelerinizden 
Veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

Eğer sadece musluk suyu kullanacaksanız, 
kireç oranını özel bir ürün olan Polti Kalstop 
kireç önleyiciyi yine ürününüzü satın aldığınız 
bayiden temin edebilirsiniz. Asla içme suyu, 
yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri 
(parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından 
elde edilen suları kullanmayın. Deterjan ve 
kimyasal katkı maddeleri kullanmayın

1. KULLANIMA HAZIRLIK
1.1 La Vaporella Buhar kazanını yüksek 
sıcaklıklara dayanabilecek sabit bir yüzeye 
yerleştirin.
1.2. Kazan dolum kapağını açın ve kazanı 
taşmamasına dikkat ederek maksimum 
seviyeye kadar su ile doldurun.

Tüm bu işlemler cihazın fişi prizden çıkarıldık-
tan sonra gerçekleştirilmelidir.
İhtiyacınız olduğunda su haznesini doldurabi-
lirsiniz, ancak öncelikle cihazın soğumasını 
beklemeniz gerekir.
1.3 Kapağını kapatarak su haznesini yerine 
yerleştirin.
1.4 Güç kablosunu yavaşça dışarı çekin ve 
topraklanmış uygun bir elektrik prizine (3) 
bağlayın. Ürünü daima tamamen gevşetilmiş 
kablo ile kullanın. Buhar hortumunu çıkarınız.
1.5 Cihaz üzerindeki kadranı istenilen fonksi-
yondan başlayarak saat yönünde çevirin 
(5-6). Ütünün (7) üzerindeki gösterge ışığı, 
cihazın istenen işlev için yani ısındığını 
göstermek üzere sarı renkte yanacaktır.

Su haznesi alt tutma kolundan çekilerek 
yerinden çıkartılabilir (2).

2. ÜTÜ PROGRAM SEÇİMİ
Bu Vaporella sistem, sıcaklık ve buharın 
seçilen programa, yani ütülenecek kumaş 
tipine göre önceden ayarlanabildiği akıllı bir 
ütü ile donatılmıştır.
Ütülemeden önce her zaman kumaşın cinsine 
göre sıcaklığı ayarlayın.
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Su haznesi alt tutma kolundan çekilerek 
yerinden çıkartılabilir (2).

Ütüyü ilk çalıştırdığınızda ve kullanım 
esnasında ara sıra yayılan ses, su doldurma 
sisteminden kaynaklanmaktadır ve bu 
durum normaldir.

Çamaşırları giysi etiketleri üzerindeki 
sembollere veya kumaş türüne göre 
ayrıştırın. Bekleme sürelerini azaltmak ve 
kumaşları yakmaktan kaçınmak için her 
zaman en düşük sıcaklık gerektiren giysilerle 
ütülemeye başlayın.



Genel program ile tüm kumaş tiplerini ütü 
sıcaklığını ayarlamadan ütüleyebilirsiniz.

UYARI: Ütüyü her yüzey üzerinde bırakma-
yın. La Vaporella yüksek sıcaklıklara dayana-
cak şekilde tasarlanmış kaymayan pedleri 
olan çıkarılabilir bir demir ütü matı (9) ile 
birlikte gelir. Ütüyü mat (10) olmadan tabana 
yerleştirmeyin.

İlk kullanımda ütü tabanından bir miktar su 
gelmesi normaldir. Bu durum iç ve dış 
ortamdaki ısının sabitlenmeye çalışılmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ilk 
buharın temiz bir kumaş üzerine verilmelidir.

 

 

 

Bu işlevi devre dışı bırakmak için buhar 
düğmesine tekrar basın.
Yeniden etkinleştirmek için, işlemi en baştan 
tekrarlayın.
Dikey ütüleme için STEAM PULSE işlevini 
kullanmanızı öneririz.

4. DİKEY ÜTÜLEME
Kırışıklıkları gidermek ve kötü kokuları 
gidermek için kumaş lifleri havalandırmak için 
ütüyü dikey olarak da kullanabilirsiniz.

Ütüyü dikey tutarak buhar tuşuna (7) basın, 
eğer kumaşın cinsi izin veriyorsa ütünün 
tabanını kumaşa değdirebilirsiniz.

5. KURU ÜTÜLEME VEYA SENTETİK 
KIYAFETLERİ ÜTÜLEME

Kumaş türü olara İPEK seçeneğini ayarlayın.
Gösterge ışığı mavi ışıkta sabitlenene kadar 
bekleyin.
Ütü yapmaya devam edin.

6. TURBO FONKSİYON
TURBO fonksiyonu aktif iken en inatçı 
kırışıklıklar (pamuklu, kot ve keten) için bile 
ütü ideal sıcaklık ayarını kendi gerçekleştirir.

Düğmeye basarak TURBO (4-5). Turbo 
fonksiyonu aktif hale getirin Turbo fonksiyon 
yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Bu süre 
sonunda  La Vapore.lla otomatik olarak ECO 
fonksiyona geçer. Tekrar aktif hale getirmek 
için aynı şekilde işlemi tekrar edin.

7. 360° FLUID CURVE TEKNOLOJİSİ
Çizilmeye karşı dayanıklı bir kaplamaya sahip 
yenilikçi çok yönlü yuvarlak plaka, 360 ° 
ütülemeyi sağlar. Sivri ucu en zor kısımlara 
ulaşır ve bu alandaki buhar gücüyle en inatçı 
kırışıklıkları bile düzleştirir. Buhar kanalları, 
daha hızlı ütüleme için buharı düzgün bir 
şekilde yaymaktadır.
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Buharı ütülenecek kumaşa göre ayarlayın, ütü 
üzerindeki düğmeyi (4-5) aşağıdaki göster-
gelere göre ayarlayın.

XT100C modeli için
İpek (•) pek, asetat, akrilik, kadife, naylon, 
viskon ve polyester giysiler için
Yün (••) yünlü ve narin giysiler için
Genel (°) her türlü ütülenebilir giysiye uygun
Pamuklu (•••) pamuklu giysiler ve kotlar için
Keten (maks) keten giysiler için
Turbo daha ağır kıyafetleri ütülemek için 
(Bölüm 6’ya bakın).

XM80R - XM80C modelleri için
İpek (•) pek, asetat, akrilik, kadife, naylon, 
viskon ve polyester giysiler için.
Genel (°) tüm ütülenebilir giysilere uygun.
Keten (maks) keten giysiler için
Turbo daha ağır kıyafetleri ütülemek için 
(Bölüm 6’ya bakın).
Buhar ve ütü sıcaklığı ayarlandıktan sonra, 
cihazın ısındığını göstermek için sapın 
üzerindeki sarı LED gösterge ışığı yanar.
Gösterge ışığı mavi ışıkta sabitlenene kadar 
bekleyin.
Tabandaki deliklerden buhar vermek için 
düğmeye (7) basın. Giysileri ütülemeye 
başlayın. Düğmeyi serbest bıraktığınızda 
buhar akışı durur.

3. STEAM PULSE
Buhar düğmesine (7) çift tıklayarak STEAM 
PULSE fonksiyonu (aralıklı buhar) kolay ve 
hızlı bir ütü için etkinleştirilebilirsiniz. Aralıklı 
buhar kumaşa daha fazla nüfuz ederek, 
ütülemeyi hızlandırır ve geliştirir. Bu modda, 
ütü yayan buhar ile bir saniye buhar emme-
yen arasında değişecektir.

Bu fonksiyonu sentetik, ipek ve yünlü 
kıyafetler için kullanmayın. 



 
 

12. KALSTOP KİREÇ ÖNLEYİCİ
Kalstop ütü ve buharlı temizleyiciler için 
kullanılan bir kireç önleyicidir. Kalstop 
ürününün düzgün kullanılmasıyla, su tankını 
her doldurduğunuzda:
- Cihazınızın ömrünü uzatırsınız.
- Kuru buhar emilimini arttırırsınız
- Enerji tasarruf edersiniz.

KALSTOP NASIL KULLANILIR?
14.1 Su tankına koymadan önce 5 litre su 
içinde kalstop 
solüsyonunu seyreltin.
14.2 BÖLÜM 1 ‘de gösterildiği gibi su tankını 
doldurun.
14.3 Temizliğinizi her zamanki gibi yapın.

Kalstop 20’li paketler halinde satılmaktadır, 
bu ürünü yetkili Polti servislerinde veya 
www.poltitr.com. Sitesinde bulabilirsiniz.

13. SAKLAMA
Ürünü saklamadan önce tamamen soğudu-
ğundan emin olun.
13.1 Ütüyü kapatarak, cihazın fişini prizden 
çekin.
13.2 Çıkarılabilir matın doğru yere yerleştirildi-
ğinden emin olun.
13.3 Ütüyü paspasın üzerine yerleştirin, önce 
cihazın (10) arka bölümünü yerleştirin ve 
cihazın ön kısmında bulunan kilitleme sürgüsü 
(11) ile sabitleyin.
13.4 Su haznesini sökün ve boşaltın.
13.5 Tekli borunun (monotube) cihazın 
yanındaki yuvasına (12-A) konduğundan emin 
olun.
13.6 Güç kablosunu özel kablo saklama 
bölmesine (12-B) yerleştirin. 
La Vaporella, ütünüzü saklamadan önce 
ütünüzün belirtilen şekilde kilitli   olduğundan 
emin olun (13.3 bakın).
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8. OTOMATİK KAPANMA
10 dakika boyunca ürünü kullanmazsanız (ütü 
üzerinde en son düğmeye basıldığı dakika-
dan itibaren), su haznesi ve ütü otomatik 
olarak kendini kapatır. Ve ( ) gösterge ışığı 
yanıp söner.
Tekrar aktif hale getirmek için, buhar 
düğmesine 1 saniye boyunca (4-5) basın. 

9. SU TÜKENDİĞİNDE
Şe�af su tankı sayesinde su seviyesini sürekli 
gözlemleyebilirsiniz.
Su bittiğinde su tankındaki kırmızı gösterge 
ışığı yanacaktır (6).

Kullanmaya devam etmek için:
•Bölüm 1’de belirtildiği gibi su tankını 
doldurun.
•1 saniye boyunca buhar düğmesine (7) basılı 
tutun

10. GÖSTERGE IŞIKLARI
Ütü kolundaki farklı renkli ışıklar (6) ütü 
durumunu göstermek, ütü yapmayı kolaylaş-
tırmak için tasarlanmıştır:
SARI IŞIK: ütünün ısınmakta olduğunu 
gösterir.
Buhar oluşmazsa yüksek sıcaklığa daha hızlı 
ulaşılacaktır.
SABİT MAVİ IŞIK: ütü kullanıma hazır
YANIP SÖNEN MAVİ IŞIK: ütü sıcaklığı 
düşüyor
KIRMIZI IŞIK: suyun tükendiğini gösterir.

11. GENEL BAKIM
Ütünün bakımını gerçekleştirmeden önce, 
cihazın fişinin fişten çektiğinizden ve tama-
men soğuduğundan emin olun.
Ütünün yüzeyini tamamen soğuduktan sonra 
hafif nemli bir bez veya kimyasal temizleyici 
içermeyen bir sünger ile temizleyin.
Hiçbir şekilde deterjan kullanmayın.
Ütünün dış yüzeyini temizlemek için yalnızca 
nemli bir bez kullanın.

La Vaporella kazanı bakım gerektirmez. 
Ütü, yüksek basınçtır ve ütünün ömrünü 
uzatmak için kireç tabakasının olumsuz 
etkileriyle mücadele eden yenilikçi teknolo-
jiyi (NO CALC LONGLIFE) kullanır.



14. SORUN GİDERME

 

SORUN SEBEP ÇÖZÜM

Gerekli basınç noktasına 
ulaşılmamış olabilir.

Buhar yerine ütünün 
tabanından
su geliyor.

Gösterge ışığı uygun basınca ve sıcaklığa
erişildiğini gösterene kadar bekleyin.

Ütünün tabanından buhar gelene kadar, 
bir kumaş üzerinde denemeyi sürdürün.

İlk buhar akışı.

Ütünün tabanından 
buhar gelmiyor.

Güç yok / düğme İPEK 
program konumunda.

Cihazın fişinin prizden güç aldığından ve 
İPEK programı dışından başka bir 
konumda olduğundan emin olun.

Su tankı boş olabilir Bölüm 11’de gösterildiği gibi su haznesini 
doldurun.

Cihazın tabanından 
çok az buhar geliyor

Kuru buhar görünmezdir ama 
aslında, buhar fonksiyonu 
çalışıyordur.

Bazı çevre koşullarında bu durum gayet 
normaldir.

Cihaz çalışmıyor. Dial set on  Düğmeyi istenilen konuma getirin.

Güç yok. Bölüm 1’de belirtildiği gibi cihazın fişinin 
prize takılı olduğundan emin olun.

Su haznesi dolu 
ancak buhar 
gelmiyor.

Su seviyesi olması gereken
seviyede değil

Bölüm 11 ‘de gösterildiği gibi buhar 
düğmesine en az 1 saniye basılı tutun.

Su haznesi düzgün yerleştiril-
memiş.

Su haznesini düzgün yerleştirin.

Kumaşın üzerinde 
su damlası
oluyor.

Ütü masasının örtüsü cihazın
buhar gücünden dolayı 
dayanıklı olmadığından ıslak 
olabilir.

Ütü masasının uygun olduğundan (buhar 
yoğunlaşmasına dayanıklı) emin olun.

10 dakikadan sonra 
otomatik 
Kapanma 
gerçekleşmiyor.

STEAM PULSE veya TURBO
fonksiyon aktif konumdadır.

STEAM PULSE ve TURBO fonksiyonu 
pasif konuma getirin.

Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. 
(yetkili servisleri görmek için www.poltitr.com web sitesine bakın) 
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GARANTİNİN GEÇERSİZ
YILDIĞI DURUMLAR

• Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım 
haricinde kullanımdan doğabilecek 
arızalar,

• Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere 
aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve 
arızalar,

• Yangın veya yıldırım düşmesinden 
kaynaklanan hasar ve arızalar,

• Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından 
sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve 
transferlerden doğabilecek arızalar,

• Yetkili servis merkezleri dışında birinin 
ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye 
çalışması, 

• Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
• Normal kullanım esnasında tüketici 

tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, 
fırça, hortum, vs.),

• Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
• Bakım ve temizliğin üreticin kılavuzda 

belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda, 
• Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça 

kullanmak.  

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması 
sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun 
kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar 
ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır. 

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için 
belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik 
önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması 
halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, 
hayvana veya nesneye verebileceği zararı 
peşinen reddetmektedir.

Bu modelin garantisine ilişkin ek ve / veya 
uzantılar için www.polti.com adresindeki web 
sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için 
lütfen www.poltitr.com. web sitesini ziyaret 
edin.

GARANTİ
Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlan-
mıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl 
süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi 
saklamanızı tavsiye ederiz. 
Her türlü tamir işlemi için ürünün satın 
alındığını gösteren fişini saklayın

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direkti-
fi’nin tüketici ürünlerinin garantisini ve 
tüketici haklarını etkilemez 

Bu garanti 99/44/EC sayılı Avrupa Direkti-
fi’nin geçerli olduğu ülkeler için geçerliliğe 
sahiptir. Diğer ülkelerde garanti için yerel 
kanun ve yönetmelikler esas alınır.

GARANTİNİN KAPSAMI
Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının 
hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilme-
miş ve üzerinin kapatılmamış olması gerekli-
dir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzu-
na uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı 
kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya 
yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. 
Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin 
önerdiği periyodlarda filtrelerin ve sarf 
malzemelerinin zamanında değiştirilerek 
kullanılması garanti şartlarıdır.
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SERİ NUMARASI:
 ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

ITALIA SERVIZIO CLIENTI                             800 162 162 

FRANCE SERVICE CLIENTS                                           04 78 66 42 12 

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE                            900 53 53 28 

TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ 444 22 09

UK CUSTOMER CARE                                                               0161 813 2765 

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST                                     DE 0800 72 41 079 

ÇAĞRI MERKEZİ

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83 
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy 

www.polti.com 
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