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Askıda Ütüleme Robotları

Kullanma K›lavuzu



PER!YOD!K BAKIM
Normal çal›flma halinde suyun sertli¤ine ba¤l› olarak yaklafl›k bir ayda kireç ve tortu birikimi olabilir. Bu sebeple
ortalama haftada bir veya on kullan›mdan sonra periyodik bak›m yap›n›z.

• Nemli bir bez kullanarak cihaz›n d›fl yüzeylerindeki ya¤ ve kiri temizleyiniz.
• Hortum, kapak contas›, f›rça telleri, anahtarlar, lambalar ve göstergeyi gözle muayene ederek bir hasar
veya ifllev bozuklu¤u varsa servise müracaat ediniz.
• Su deposunu yar›s›na kadar musluk suyu ile doldurup çalkalay›n ve suyu boflalt›n. Bu ifllemi iki defa daha
tekrar ediniz.

D!KKAT ! Temizlikte musluk suyu kullan›n, kazana zarar verebilecek kireç sökücü ve önleyici kimyasallar,
parfüm, esans vs ihtiva eden maddeleri kullanmay›n›z.

NAKL!YEDE D!KKAT ED!LMES! GEREKEN KURALLAR
Tafl›ma ve nakliye ifllemini koli üzerindeki iflaretlemeleri ve uyar›lar› dikkate alarak orijinal ambalaj› ile
yap›n›z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.

PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

• Ön panel üzerindeki ›fl›kl›
anahtar yanm›yor.

• Elektrik kesiktir.
• Elektrik ba¤lant›s› yok.
• Priz bozuktur.

• Fifli prize iyice yerlefltirin.
• Prizi kontrol edin.

• F›rça hiç ›s›nm›yor. • F›rçay› çal›flt›ran anahtar kapal›.
• Elektrik ar›zas›.

• Ön paneldeki ütü sembollü anahtar› aç›n.
• Silter yetkili servisine baflvurun.

• F›rçadan sular daml›yor. • Su deposu gere¤inden fazla dolu.
• F›rça yeterince s›cak de¤il.

• Su seviye tesbit borusunu kullanarak
ölçün suyun fazlas›n› boflalt›n.

• F›rça yeterince es›nana kadar bekleyin.

• F›rçadan buhar ç›k›fl› az
veya hiç yok.

• Su deposu bofl.
• Ön panel üzerindeki anahtardan

en az biri kapal› konumda.
• Buhar bas›nc› çok düflük.
• Hortum katlanm›fl, s›k›flm›fl.
• Elektrik temass›zl›¤› veya valf ar›

zas›. F›rçadaki kumanda anah-
tar›na bas›l›nca valfin devreye
girme sesi duyulmuyor.

• Su deposunu doldurun.
• Ön panel üzerindeki anahtarlar›

aç›k konumuna getirip, buhar
lambas›n›n yanmas›n› bekleyiniz.

• Buhar ikaz lambas› yanana
kadar bekleyin.

• Hortumu kontrol edin.
• Silter yetkili servisine baflvurun.

• Su doldururken d›flar›
kaynar su s›çrat›yor.

• Kullan›m esnas›nda su deposu
s›cak iken dolum yap›yorsunuz.

• Kazan›n so¤umas›n› bekleyin.

• Depoda su var ama buhar
kazan›n›n lambas› yanm›yor.

• Elektrik ar›zas›. • Cihaz›n›z›n elektrik ba¤lant›s›n› kesin.
Silter yetkili servisine baflvurun.

• Normal çal›flmaya devam edebilirsiniz.

• Elektrik ar›zas›.

• Mekanik ar›za.

• Elektrik veya Mekanik ar›za.

• Problem de¤il, bu ola¤an bir
durumdur.

• Su deposu kapa¤› kapal› ama
hala buhar kaç›r›yor.

• Kazan bas›nc› 4 bar›n çok
üstüne ç›k›yor.

• Buhar lambas› kullan›m
esnas›nda yan›p sönüyor.

• Depoda su var ama su yok
lambas› yan›yor.

• Daima sulu buhar ç›k›yor. • Kapasiteden fazla su konuldu.
• Sudaki kireç ve tortu oran› yükseldi.

• Fazla suyu boflalt›n›z.
• Birkaç kere suyla çalkalay›p boflalt›n›z.

• Cihaz›n›z›n elektrik ba¤lant›s›n› kesin.
Silter yetkili servisine baflvurun.

• Cihaz›n›z›n elektrik ba¤lant›s›n› kesin.
Silter yetkili servisine baflvurun.

• Cihaz›n›z›n elektrik ba¤lant›s›n› kesin.
Silter yetkili servisine baflvurun.

Problem Sebep Çözüm
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9 F›rçay› asmak için kullan›lan yüksekli¤i
ayarlanabilir teleskopik anten

10 Buhar kontrol anahtar› ve kilit sistemi

11 F›rça

12 F›rça sap›

13 F›rça telleri ve buhar ç›k›fl bölgesi

14 Yerde hareketi sa¤layan döner tekerlekler
(arkadaki sabittir)

15 Döner f›rçal› bafll›k
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SPR/MN 2004 F SPR/MN 2035 F

1 Cihaz gövdesi (Buhar kazan›n› bar›nd›r›r)

2 F›rçay› çal›flt›ran ›fl›kl› elektrik dü¤mesi

3 Buhar kazan›n› çal›flt›ran ›fl›kl› elektrik dü¤mesi

4 Buhar bas›nc›n› gösteren manometre

5 Emniyet ventili

6 Suyun bitti¤ini ikaz veren “Su yok” ikaz lambas›

7 Buhar›n olufltu¤unu gösteren “Buhar” ikaz lambas›

8 Kordon ve buhar hortumu



11 Buhar bas›nc› yeterince yükselince f›rçay› as›l› halde duran kumafla do¤ru f›rçalar temas edene kadar
yaklaflt›rd›ktan sonra saptaki dü¤meye basarak bir miktar buhar tatbik ediniz, ayn› anda yukar›dan afla¤›ya
do¤ru kumafl› f›rçalayarak k›r›fl›kl›klar› gideriniz. Kumafl so¤uyana kadar gergin tutunuz, iki konumlu anahtar›n
bir konumu sürekli buhar vermek için kilit mekanizmal›, di¤er konumu ise bas›l› oldu¤u sürece buhar vermeyi
sa¤layan yayl› tiptendir. Buhar istedi¤iniz müddetçe dü¤meye basmay› sürdürünüz veya kilitleyiniz.

12 Özel tasarlanm›fl döner bafll›k sayesinde ister f›rçal› yüzeyle, isterseniz f›rças›z yüzeyle ütüleme yapabilirsiniz.

D!KKAT! F›rçan›n yeterince ›s›nmamas› veya kazanda kireç birikmesi sebebiyle sulu buhar  ve kireç vb.
ç›kabilir. Kumafla zarar vermemek için önce yere do¤ru buhar veriniz.

KULLANIM ESNASINDA DEPODAK! SU B!TERSE:
1 Ön paneldeki kazan anahtar›n›n lambas› söner ve “Su Yok” lambas› yanar.

2 F›rçadan buhar ç›k›fl› kesilir.

3 Bas›nç göstergesinin ibresi s›f›r konumuna do¤ru düfler.

UYARI: Susuz halde cihaz› çal›fl›r halde tutmak cihaz ömrünü azaltacakt›r.

KULLANIM ESNASINDA TEKRAR SU DOLDURMAK !Ç!N:
Bu ifl kazan s›cak ve bas›nçl› iken dikkat gerektirecektir. S›ras›yla afla¤›daki ifllemleri yap›n›z;

1 Ön paneldeki dü¤meleri kapatt›ktan sonra tedbir olarak elektrik fiflini prizden çekiniz.

2 Buhar kazan›nda hala bas›nç olaca¤›ndan su deposu kapa¤›n› kesinlikle hemen açmay›n. E¤er vaktiniz
müsaitse biraz so¤umas›n› bekleyin. Kapa¤› yavafl yavafl döndürüp buhar›n ç›kmaya bafllad›¤› noktada
durun ve içerideki buhar›n tamamen tahliye olmas›n› bekleyiniz.

3 Tahliye ifllemi tamamland›ktan sonra kapa¤› aç›p huniyi ve ölçekli barda¤› kullanarak istenilen miktarda su
doldurunuz. 
UYARI: S›cak kazana su doldururken yavafl ve dikkatli olun; s›cak su s›çratabilir. Kazan s›cakken su koymak
kazanda gerilmelere sebep olarak kazan ömrünü k›saltabilir.

4 Ölçekli su seviye borusu ile su miktar›n›n kapasiteden fazla olmad›¤›n› kontrol ediniz.

5 Kapa¤› yerine geri tak›n›z.

C!HAZI KULLANDIKTAN SONRA
Cihaz ile ifliniz bittikten sonra, öncelikle cihaz›n ön paneli üzerindeki  anahtarlar› kapal› konuma getiriniz. Daha
sonra elektrik fiflini prizden ç›kartarak bir müddet cihaz›n so¤umas›n› bekleyiniz. Cihaz›n›z so¤uduktan sonra
içinde kalan suyu boflalt›n›z. Bir miktar su veya nem kalmas›n›n bir mahzuru yoktur. Uzun süre kullanmayacaksan›z,
kapa¤› takmadan 15 dakika kadar kaynatarak suyunu tamamen buharlaflt›r›n, so¤uduktan sonra kablosunu alt›na
sar›p uygun bir yere kald›r›n›z.

8 Cihaz›n ön panelindeki dü¤melerin kapal› konumda
oldu¤undan emin olarak elektrik fiflini en yak›n
toprakl› bir prize tak›n›z.

9 Cihaz›n ön panelindeki her iki dü¤meyi aç›k
konumuna getiriniz ("ekil 4).

10 Ön panel üzerindeki buhar lambas›n›n yanmas›n›
bekleyiniz. (Bu süre bafllang›ç s›cakl›¤›na ba¤l› olup
yaklafl›k 10 - 20 dakikad›r). Buhar lambas› yand›¤›
anda cihaz›n›z kullan›ma haz›r demektir.

D!KKAT! Buhar varken su deposu kapa¤›n›
kesinlikle açmay›n›z.

NOT: Buhar lambas› çal›flmaya ba¤l› olarak yan›p
sönebilir. Bu durum normaldir.4

C!HAZIN TANITIMI

Kazanl› Tip Buhar F›rças› geleneksel ütülerden fakl› olarak, kumafla do¤rudan buhar uygulamak suretiyle
ütüleme yapmak amac›yla gelifltirilmifltir. Geleneksel flekilde ütülenemeyen, ütülenirse parlama yapan,
kumafl› s›k›laflan veya zarar gören kal›n yünlü, kaflmir, palto ve narin kumafll› elbiselerin, as›l› duran perdelerin
ütülenmesinde kolayl›kla kullanabilece¤iniz bir üründür.

Cihaz gövdesi içinde, paslanmaz çelikten imal edilen bir buhar kazan› yer almaktad›r. Kazana konulan su
bir rezistans vas›tas›yla kaynat›larak bas›nçl› buhar elde edilir. Bas›nc›n çal›flma bas›nc›na ulaflmas› halinde
bu bir bas›nç anahtar› ile alg›lanarak ›s›tmas› otomatik olarak kesilir ve ayn› zamanda “Buhar” ikaz lambas›
yanar. F›rça sap› üzerindeki dü¤meye bas›ld›¤›nda, kazandan buhar ç›k›fl›n› kesen vana aç›larak bas›nçl›
buhar, hortum yoluyla f›rçaya ulafl›r.

F›rça bölgesinde termostat kontrollü, 500W rezistansla ›s›t›lan özel buhar geçifl kanallar› bulunmaktad›r.
Buhar bu kanallardan geçerken iyice kuruyarak  kumafl›n h›zl› ve ›slanmadan ütülenmesini sa¤layacak hale
gelir. F›rça alt›ndaki deliklerden ç›kan homojen kuru buhar kumafla püskürerek nüfuz ederken, f›rça k›sm›
ise hem kumafl›n düzeltilip kabart›larak güzel bir hal almas›n› sa¤lar, hem de buhar›n belli ideal bir mesafeden
tatbikini temin eder.

Cihazın
ekonomik

ömrü

10
yıldır

~

Teknik Özellikler

SPR/MN 2003-F
SPR/MN 2003-FD

1 lt
4 bar

Yaklafl›k 1.5 saat
1000 Watt
500 Watt

220-230 V, 50/60 Hz
230 x 340 x 210

6.8 kg

SPR/MN 2004-F
SPR/MN 2004-FD

SPR/MN 2036-F
SPR/MN 2036-FD

Su  Kapasitesi
Buhar bas›nc›

Min. Buhar Ç›k›fl Süresi
Kazan Rez. Gücü
F›rça Rez. Gücü

Besleme
Boyutlar (yaklafl›k)

A¤›rl›k

2 lt
4 bar

Yaklafl›k 3 saat
1000 Watt
500 Watt

220-230 V, 50/60 Hz
230 x 340 x 275

7.6 kg

3.5 lt
4 bar

Yaklafl›k 4 saat
1250 Watt
500 Watt

220-230 V, 50/60 Hz
230 x 340 x 300

8.1 kg

SPR/MN 2035-F
SPR/MN 2035-FD

3.5 lt
4 bar

Yaklafl›k 4 saat
1250 Watt
500 Watt

220-230 V, 50/60 Hz
240 x 305 x 240

7.4 kg

SPR/MN 2005-F
SPR/MN 2005-FD

5 lt
4 bar

Yaklafl›k 5,5 saat
2250 Watt
500 Watt

220-230 V, 50/60 Hz
390 x 320 x 240

11 kg
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C!HAZIN KULLANIMI

1 Cihaz›n elektri¤e ba¤l› olmad›¤›na emin olunuz.
2 Kablolar ve hortumda her hangi bir hasar olmad›¤›na

gözle muayene ediniz.
3 Cihaz alt›na sar›l› elektrik kordonunu (#ekil-1’deki)

gibi sar›ld›¤› makaradan boflalt›n›z.
4 Su deposu kapa¤›n› saat istikameti tersine çevirerek

ç›kart›n›z.
5 Kutunun içerisinde gelen huniyi ve ölçekli barda¤›

kullanarak, cihaz kapasitesinden fazla olmamak
kayd›yla yeteri kadar musluk suyu koyunuz. Bunun
için ölçekli barda¤› kullanabilirsiniz. (#ekil-2)

6 Kutunuzda mevcut olan ölçekli su seviye borusunu,
su doldurulan delikten afla¤› dik olarak, ölçekli
taraf› afla¤› gelecek  flekilde ve boru deponun
dibine de¤ecek flekilde sokunuz.Parma¤›n›zla üst
deli¤ini t›kayarak boruyu ç›kar›n›z (flekil-3). Borunun
içinde su deposundaki suyun miktar›n› gösterecek
kadar su kald›¤›n› göreceksiniz. E¤er seviye cihaz
kapasitesi hizas›ndan yukar›da ise, fazla suyu
boflalt›n›z.

7 Su deposu kapa¤›n› afl›r› s›kmadan s›k›ca kapat›n›z

TAVS!YE: E¤er haz›r s›cak suyunuz varsa
kullanabilirsiniz. Cihaz›n›z daha k›sa sürede
kullan›ma haz›r olacakt›r

1

2

3

KULLANILACAK SU
Normal, temiz musluk suyu musluk suyu kullan›n›z.
fiayet musluk suyunuz çok sert ise kaynat›lm›fl su,
karbon ve reçine filtreli veya ters ozmos yöntemi ile
ifllenmifl su kullanman›z› öneririz.

KULLANILMAYACAK SIVILAR
• Cihaz›n›z› temizlemek için kireç sökücü veya kireç
önleyici kimyasal hiçbir ürün kullan›lmamal›d›r.
• Parfüm, esans vs. ihtiva eden kimyasal s›v›lar
kullan›lan suya eklenmemelidir.
• Lekeye sebebiyet vermemek için buzdolab› suyu,
akü suyu, ya¤mur suyu, klima suyu gibi sular
kullan›lmamal›d›r.
• Aksi takdirde üründe ve yedek parçalarda meydana
gelen ar›za ve sorunlarda firmam›z sorumlu de¤ildir.

5 KADEMEL! EMN!YET S!STEM!
Cihaz›n 5 aflamal› bir  güvenlik sistemi vard›r.
1 Kazan›n belirli bir bas›nc›n üzerine ç›kmas›na müsaade etmeyen presostat.
2 Afl›r› ›s›nmay› engelleyen bimetal disk termostat.
3 Bimetal termostat›n ar›zalanmas› halinde devreye giren emniyet sigortas›.

(Bu gibi hallerde emniyet sigortas›, kazan›n elektri¤ini keser ve “Su Bitti” lambas› devaml› yanar. Bu
durumda cihaz›n›z› en yak›n Silter yetkili servisine gösteriniz.)

4 F›rça üzerindeki termostat›n ar›zalanmas› halinde devreye giren emniyet sigortas›.
(Bu gibi hallerde emniyet sigortas›, f›rçan›n elektri¤ini keser ve f›rça ›s›nmaz. Bu durumda cihaz›n›z› en
yak›n Silter yetkili servisine gösteriniz.)

5 Yukar›daki emniyet tertibat›n›n hepsinin ayn› anda ar›zalanmas› halinde kazandaki buhar› otomatik olarak
tahliye eden mekanik emniyet vanas›.

GÜVENL!K !KAZLARI
• Cihaz 220-230V elektrik enerjisi ile çal›fl›r.
• Cihaz› mutlaka toprakl› prizde kullan›n›z.
• Hasar gömüfl elektrik kablosu veya buhar hortumuyla çal›flmay›n›z, hasarl› parçan›n yenilenmesi için yetkili

servise baflvurunuz.
• F›rçan›n metal k›sm›n›n s›cakl›¤› yüksek olaca¤› için temastan kaç›n›n›z.
• Cihaz›n sürekli, yo¤un ve yüksek s›cakl›kta buhar verme özelli¤i vard›r.
• Yak›n mesafeden buhar temas›ndan ve yüze do¤ru tutulmas›ndan kaç›n›n›z.
• Özellikle çal›fl›r halde iken, cihaza çocuklar›n yaklaflmas›na izin vermeyiniz.
• Cihaz›n›z› kullanmad›¤›n›z zamanlarda prizden çekiniz.
• Tafl›rken dikkatli olunuz. Dü¤me sonucu cihaz›n›z hasar görebilir.
• Cihaz›n›z› su veya di¤er s›v› maddelerin içine dald›rmay›n›z.
• Cihaz›n›z›n su deposu kapa¤›n› kesinlikle buhar bas›nc› varken açmaya çal›flmay›n›z.
• Cihaz›n›z›n su deposu kapa¤›n›, su koyduktan sonra afl›r› derecede s›kmay›n›z.
• fiayet su deposu kapa¤› bu flekildeki zorlanmalardan hasar görürse, bir Silter yetkili servisine u¤ray›p

bu kapa¤› de¤ifltirin.
• Su deposunu doldurmadan ve boflaltmadan önce emniyet gere¤i fifli prizden çekiniz ve “ Buhar Kazanı”

anahtar›n› kapat›n›z.
• Kullan›m esnas›nda su biterse (Su Yok ikaz lambası yanarsa) cihaz› çal›fl›r halde b›rakmay›n›z.
• Emniyetiniz için cihaz bas›nç s›f›ra düflmeden kapa¤› açmay›n›z. Tekrar su doldurmak için k›lavuzun ileriki

sayfalar›nda bulunan talimata uyunuz.
• Kullanmad›¤›n›z zamanlarda prizden ç›kartarak emniyete al›n›z. Gözetimsiz prize tak›l› b›rak›lan cihazlar›n

tehlike oluflturabilece¤ini unutmay›n. Fifli prizden ç›kart›rken asla kablodan çekmeyiniz. Muhakkak fiflin
tutma yerinden tutarak prizden ç›kart›n›z. Bu ifllem s›ras›nda cihaz›n anahtar›n› önceden kapat›n.

C!HAZI NEREYE KURMALI ?
‹ki döner ve iki sabit tekerle¤i olan cihaz, düz ve az pürüzlü bir zemin üzerinde ve yerde, teleskopik antenden
çekilerek tafl›nabilir. Merdiven ve masa benzeri yerlerden düflürmemeye dikkat ediniz

ARIZA DURUMUNDA C!HAZINIZI KEND! KEND!N!ZE TAM!R ETMEYE KALKMAYINIZ.
!Ç!N! AÇMAYINIZ. MUTLAKA YETK!L! SERV!SE MÜRACAAT ED!N!Z. D!KKAT: Sıcak Yüzey
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