














4

• Kullanma k›lavuzunda verilen bilgilerin
dikkate al›nmamas› halinde, üretici firman›n
sorumluluk kabul etmeyece¤ini  unutmay›n.

Güvenlik uyar›lar›Güvenlik uyar›lar›

En son ürün gam› içerisinde yer alan bu ürün özellikle çevreye dosttur. Ürününüzün CFC ve HFC gazlar› içermeyen do¤al (R600a) so¤utma sistemine sahiptir.
Yal›t›m malzemesi (cyclopentane) atefle maruz kald›¤›nda yan›c›d›r. Bu nedenle, kullan›m ve tafl›ma soras›nda so¤utma sisteminin ve borular›n zarar
görmemesine özen gösteriniz. Zarar meydana gelmesi halinde, ürünü atefle atmay›n›z; sistemin alev almas›na neden olabilecek potensiyel kaynaklardan
ürünü uzak tutunuz ve derhal ürünün bulundu¤u oday› havaland›r›n›z.

• Ürünü çöpe atmak/hurdaya ay›rmak istedi¤inizde gerekli bilgileri ve dan›flabilece¤iniz yerleri ö¤renmek için Arçelik servisleri ile irtibata geçmeniz tavsiye
olunur.

UYARI: Ürünü içine yerlefltirdi¤iniz dolab›n veya ürünün içinde bulundu¤u kapal› hacmin içerisinde, ürün üzerindeki havaland›rma aç›kl›klar›n›n/deliklerinin/›zgaras›n›n
önünün engellenmedi¤ine emin olunuz.
UYARI: Üretici taraf›ndan tavsiye edilen haricinde, ürünün defrost ifllemini yapmas›n› h›zland›r›c› bir baflka alet veya yöntem kullanmay›n›z.
UYARI: So¤utucu devreye zarar vermeyiniz.
UYARI: Üretici taraf›ndan tavsiye olunanlar haricinde, ürünün yiyecek depolad›¤›n›z hacimi içerisinde elektrikli alet kullanmay›n›z.
UYARI: Buzdolab› ile ilgili her türlü soru ve problemleriniz için Arçelik yetkili servislerine dan›fl›n›z. Yetkili servislerin bilgisi d›fl›nda buzdolab›na müdahale
etmeyiniz ve ettirmeyiniz.

• Külahl› dondurma ve küp buzlar›, dondurucu bölmesinden ç›kar›r ç›karmaz hemen yemeyin! (A¤z›n›zda so¤uk yan›¤›na neden olabilir.)
• fiifle ve kutulardaki s›v› içecekleri dondurucu bölmesine koymay›n. Patlayabilir.
• Dondurulmufl yiyeceklere ›slak elle dokunmay›n yap›flabilir.
• Buzdolab›n›z›n temizleme ve eritme ifllemi için, kesinlikle buhar veya buharl› temizlik malzemeleri kullanmay›n›z. Böyle bir durumda buhar, buzdolab›n›zda
ak›m ihtiva eden bölgelere temas ederek k›sa devre veya elektrik çarpmas›na sebep olabilir.
• Buzdolab›n›zdaki tampon, kap› gibi k›s›mlar› hiçbir flekilde destek veya basamak arac› olarak kullanmay›n.
• Buzdolab›n›z›n içinde elektrikli aletler kullanmay›n.
• Hasarl› buzdolab›n› çal›flt›rmay›n. Karars›zl›k halinde servisinize dan›fl›n.
• Buzdolab›n›zda so¤utma gaz› dolafl›m›n›n gerçekleflti¤i k›s›mlara  kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Evaporatördeki gaz kanallar›n›n
delinmesi, boru uzant›lar›n› ve üst yüzey kaplamalar›n› delme durumunda püskürecek so¤utma gaz› cilt tahriflleri ve göz yaralanmalar›na sebep olabilir.
• Buzdolab›n›zdaki havaland›rma deliklerinin üzerini örtmeyin ve herhangi bir cisimle kapatmay›n.
• Elektrikli cihazlardaki onar›mlar, yaln›z ehliyetli kifliler taraf›ndan yap›l›r. Bilinçsizce yap›lan onar›mlar kullan›c› için tehlike oluflturabilir.
• Herhangi bir hata durumunda veya bak›m ve temizlik yaparken, sigortay› kapatmak veya fifli çekmek suretiyle, buzdolab›n›z›n elektrik ba¤lant›s›n› kesin.
Fifli ç›kart›rken kablodan çekmemeye dikkat edin.
• Buzdolab›n›z›n elektrik güvenli¤i, evinizdeki topraklama sisteminin standartlara uygun olmas› durumunda garanti edilir. Çocuklar›n
buzdolab›n›zlaoynamamas›na dikkat edin. Kendilerine ve buzdolab›na zarar verebilecek hareket yapabilirler. Örne¤in kap›ya tutunup sarkmalar›na
kesinlikle izin vermeyin.Alkol oran› yüksek içkileri,  a¤›zlar›n› s›k› bir flekilde kapatarak ve dik olarak yerlefltirin. Yan›c› gaz ihtiva eden mamulleri (örn.
sprey) ve patlay›c› maddeleri cihaz›n›zda kesinlikle bulundurmay›n.
Elektriksel Güvenlik
Bu ürün iç mekanlarda kullan›lmak için tasarlanm›flt›r. Üzeri bir çat› ile kapat›lsa bile d›fl mekanlarda kullan›lmas› uygun de¤ildir.
Ürünü ya¤mur, kar, günefl ve rüzgara maruz b›rakmak elektriksel güvenlik aç›s›ndan tehlikelidir.
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Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n 852 no'lu ve 05.04.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir.

Seri No:
Tip      : BK 9551 NF

BEKO buzdolab›n›n, kullanma k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmas› ve Arçelik'in yetkili k›ld›¤› Servis elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m,
onar›m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl olmas› flart›yla, bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› malzeme, iflçilik ve üretim hatalar›na karfl›
ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.

Garanti kapsam› içinde gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde yap›lan ifllemler için iflçilik masraf›, de¤ifltirilen
parça bedeli ya da baflka bir ad alt›nda hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yap›lacak onar›mlarda geçen süre, garanti süresine ilave
edilir. Tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmamas› durumunda Yetkili
Sat›c›lar›m›za veya Firmam›za bildirildi¤i tarihten itibaren bafllar. Ürünün ar›zas›n›n 15 ifl günü içinde giderilememesi halinde Arçelik A. fi., ürünün tamiri
tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir ürünü, müflterinin kullanm›na tahsis edecektir.

Ar›zan›n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de¤ifltirilecek parçalar›n saptanmas› tamamen firmam›za aittir. Ar›zan›n giderilmesi
ürünün bulundu¤u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yap›labilir. Müflterimizin buna onay› flartt›r.
Ancak;
-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd›yla bir y›l içerisinde, ayn› ar›zay› ikiden fazla tekrarlamas› veya farkl› ar›zalar›n
dörtten fazla ortaya ç›kmas› veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla  üründen yararlanamaman›n
süreklilik kazanmas›,
-Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›
-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmamas› halinde s›ras›yla Yetkili sat›c›m›z, bayi, acente temsilcili¤imizden birisinin bölgeye en yak›n servis yetkilisiyle
birlikte veya firmam›z yetkilisince düzenlenecek raporla ar›zan›n tamirinin mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak de¤ifltirme
ifllemi yap›lacakt›r.
Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü'ne baflvurulabilir.
Bu Garanti Belgesi'nin kullan›lmas›na 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ile bu Kanun'a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Tebli¤ uyar›nca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin
verilmifltir.

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Sat›c› Firma Ünvan›:

Adres:

Tel-Faks:
Sat›c› Firma (Kafle ve ‹mza):

ARÇEL‹K A.fi.

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD.




