
fiarjl› Süpürge
Kullanma K›lavuzu

BKK 2171 Lütfen önce bu k›lavuzu okuyun!
De¤erli Müflterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan
ürününüzün size en iyi verimi sunmas›n› istiyoruz.
Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce
dikkatle okuman›z› ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz.

Bu kullanma k›lavuzu...
Makinenizi h›zl› ve güvenli bir flekilde kullanman›za yard›mc› olacakt›r.
Makinenizi kullanmadan ve çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunu
okuyun.
Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
Daha sonra da ihtiyac›n›z olabilece¤i için kullanma k›lavuzunu kolay
ulaflabilece¤iniz bir yerde saklay›n.
Ayr›ca makineyle birlikte ilave olarak verilen di¤er belgeleri de okuyun.
Bu kullanma k›lavuzunun baflka modeller için de geçerli olabilece¤ini 
unutmay›n. Modeller aras›ndaki farklar k›lavuzda aç›k bir flekilde
vurgulanm›flt›r.

EEE Yönetmeli¤ine Uygundur. PCB içermez



Güvenlik Uyar›lar›
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Cihaz›n›z ev kullan›m› için üretilmifl 
olup, ›slak zeminlerde kullan›lmamas› 
önerilir.
Cihaz› flarj olurken çal›flt›rmay›n›z.
Cihaz› kullanmadan önce flarj cihaz› 
ba¤lant›s›n› ç›kar›n›z.
Cihaz›n›z elektronik koruma 
özelliklerine sahiptir. Kullan›m 
esnas›nda f›rçan›n, hal› saça¤›, kablo, 
bez parças› v.b. gibi bir engele 
dolanarak kilitlenmesi durumunda, bu 
elektronik koruma özelli¤i, cihaza bir 
zarar gelmesini önlemek amac›yla, 
cihaz›n durmas›n› sa¤lar. Böyle bir 
durum olufltu¤unda öncelikle cihaz› 
açma kapama dü¤mesine basarak 
kapat›n›z. F›rçan›n kilitlenmesine yol 
açan engeli f›rçadan uzaklaflt›rarak 
rahat dönmesini sa¤lay›n›z ve açma 
kapama dü¤mesine basarak cihaz›n›z› 
tekrar çal›flt›r›n›z ve temizli¤e devam 
ediniz. F›rçan›n kilitlenmesi esnas›nda 
uyar› ›fl›¤› (yeflil renkli lamba) yan›p 
söner ise pilin zay›flad›¤›n› 
göstermektedir. F›rçan›n kilitlenmesine 
yol açan engeli ortadan kald›rd›ktan 
sonra, açma kapama dü¤mesine 
basarak cihaz› kapat›n›z (lamba 
sönecektir) “cihaz›n flarj edilmesi” 
bölümünde tarif edildi¤i flarj aletine 
ba¤lay›n›z, flarja ba¤lan›nca yeflil lamba 
sürekli olarak yanmaya bafllayacakt›r. 
Açma kapama dü¤mesine basmay› 
unutup flarja ba¤larsan›z yeflil lamba 
yan›p sönmeye devam edecek ve 
cihaz›n›z flarj olacakt›r. Elektronik 
koruma özelli¤i yukar›da anlat›lanlara 
ek olarak, pil ömrünü uzatmak amac› 
ile çal›flma s›ras›nda pil kapasitesi beli 
bir seviyenin alt›na düfltü¤ünde de 
cihaz›n durmas›n› ve flarj göstergesinin 
(yeflil lamban›n) yan›p sönerek uyar› 
vermesini sa¤lamaktad›r. Böyle bir 
durumda öncelikle cihaz›n›z›n açma 
kapama dü¤mesine basarak kapat›n›z, 
yeflil lamba sönecektir. Cihaz›n›z› flarj 
aletine ba¤lay›n›z yeflil lamba flarj 
boyunca sürekli yanacakt›r. E¤er açma 

kapama dü¤mesine basmay› 
unutursan›z yeflil lamba yan›p sönmeye 
devam edecek ve/fakat cihaz›n›z da 
flarj olacakt›r. Cihaz›n›z›n sürekli olarak 
flarj aletinde kalmas›nda hiç bir sak›nca 
yoktur. 
Beton gibi afl›r› pürüzlü zeminlerde, ip 
ve bez gibi malzemeleri toplamak için 
kullanmay›n›z.
Cihaz çal›fl›rken sökülebilen parçalar›n› 
de¤ifltirmeyiniz.
Baflka cihazlara ait aksesuarlar› veya 
cihaz›n sökülebilen parçalar›n› baflka 
cihazlarda kullanmay›n›z.
Cihaz›n›z yüksek bir yerden düflüp 
zarar görmüfl ya da herhangi bir s›v› 
içine düflmüfl ise, cihaz› kullanmay›n›z 
ve 444 1 404 numaral› Beko Hizmet 
Merkezi’ni aray›n›z.
Cihaz› kullanmad›¤›n›z zamanlarda 
serin, kuru, güvenli ve çocuklar›n 
eriflemeyece¤i yerlerde muhafaza 
ediniz. 
Cihaz›n›z› bu kullanma k›lavuzunda 
belirtilenin d›fl›ndaki hiçbir amaç için 
kullanmay›n›z.
Adaptör ar›zalan›nca müdahele 
edilmemeli ve yetkili servis 
taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
Ürününüz, fiziksel (görsel, iflitsel) veya 
zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, 
bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından, 
güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin 
gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
Çocuklar ürün kullanılırken gözetim 
altında bulundurulmalı ve çocukların
ürün ile oynamadıklarından emin 
olunmalıdır.
Dikkat!
Aksesuarlar› de¤ifltirmeden önce 
veya kullan›m esnas›nda hareket 
eden bölümlere yaklaflmadan önce 
cihaz›n›z›n çal›flt›rma dü¤mesine 
bas›n›z ve motorun tamamen 
durmas›n› bekleyiniz.

1- Cihaz›n montaj› 	 > 5
2- Çal›flt›r›lmas›	 > 5-6
3- fiarj edilmesi	 > 6-7
4- Pilin de¤ifltirilmesi 	 > 7

>4

>2-3

>5-7Cihaz›n›z›n Kullan›lmas›

Cihaz›n›z›n Teknik Özellikleri

Güvenlik Uyar›lar›
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Bak›m ve Temizlik 8-9>

Tüketici Hizmetleri 10>

Dikkat!
Cihaz›n›z› çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunun garanti ile ilgili bölümü 
dahil tamam›n› dikkatlice okuyunuz. 
Fatura asl›n› veya fotokopisini ileride garanti konusunda olabilecek
ihtiyaç için saklay›n›z. 
Bu cihaz ev içinde kullan›lmak üzere üretilmifltir.
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Dikkat!
Cihaz›n›z›n pil ömrü büyük oranda 
ilk flarj›n nas›l yap›ld›¤›na ba¤l›d›r. 
Pillerinizin ilk kullan›m›ndan önce 
sürekli olarak 16-20 saat süre ile flarj 
edilmesi gerekir. ‹lk kullan›mda 
süpürgenizi devaml› olarak çal›flt›r›p 
pilleri tam olarak deflarj etmeniz 
(motor devrinin düflmesi ve çal›flma 
sesinin azalmas›) ve yeniden flarj 
etmeniz pillerin ömrünü uzatacakt›r. 
Pillerin tam performansa kavuflmas› 
tam flarj ve tam deflarj›n birkaç defa 
yap›lmas›ndan sonra olacakt›r. 

Süpürgenizin çal›flmas› esnas›nda 
motor devrinin düflüp, f›rça dönüfl 
h›z›n›n azalmas› pillerin flarja ihtiyac› 
oldu¤unu gösterir, süpürgeniz flarja 
ba¤lanmal›d›r. Pillerinizi uzun süre 
flarj etmeden tutarsan›z tekrar flarj 
olmayacak flekilde ar›zalanabilir. Bu 
durumda pilleri Arçelik Yetkili 
Servislerinde bedeli mukabilinde 
de¤ifltirtebilirsiniz. Ar›za ihtimalini 
azaltmak için ürününüzün kullan›m 
haricinde sürekli flarjda kalmas›n› 
tavsiye ederiz.

3

4

Cihazınızın Teknik Özellikleri

Ürününüz üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle 

birlikte verilen di¤er basılı dökümanlarda beyan edilen 

de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında 

elde edilen de¤erlerdir. Bu de¤erler, ürünün kullanım 

ve ortam flartlarına göre de¤iflebilir.

Net a¤ırlık	 : 2100 gr. (kutu dahil)

fiarj cihaz› girifl 	 : 230V AC~  50 Hz

fiarj cihaz› ç›k›fl›	 : 12 V DC  150 mA

Pil voltaj›	 : 7.2 V DC

‹zolasyon s›n›f›  	 : III s›n›f›

Boyutlar	 : ø 380 x 380 x 135 mm.	

 (Ambalajl› boyut)

Ana gövde
Açma/kapama dü¤mesi
fiarj göstergesi
Toz toplama haznesi
F›rça
Yan (Küçük) F›rça
Vizör (f›rça koruyucusu)
Alt sap
Metal uzatma borular›
Üst sap
fiarj girifli
fiarj Cihaz›
fiarj Stand›
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Cihazınızın Kullanılmas›
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Bu cihaz, bir motor ile döndürülen iki 
f›rçan›n sert (parke, tafl, marley vb) ve 
yumuflak (hal›, kilim vb) zeminlerdeki 
kiri süpürerek gövdenin içindeki bir 
hazneye aktarmas› prensibi ile çal›flan 
bir temizlik cihaz›d›r. Vakum yapmaz, 
dolay›s›yla toz gibi küçük ve uçuflan 
zerrecikleri de¤il daha iri taneli kirleri 
temizler.

Cihaz kolayca montaj edilebilmektedir. 
Sadece kutudan ç›kan alüminyum borular 
ve üst sap monte edilecektir. Cihaz› 
kutudan ç›kar›n›z ve monte ediniz (Resim 
1). Metal uzatma borular›n› takmak için, 
plastik parçay› onunla eflleflecek metal 
borunun içine do¤ru  daha gidemeyece¤i 
noktaya kadar itiniz. Son olarak üst sap› 
en üstteki metal uzatma borusuna tak›n›z.

Dikkat! 
Metal uzatma borular›ndan birinin 
plastik k›sm› di¤erlerinden farkl›d›r. 
Bu en alta gelmesi gereken metal 
uzatma borusudur.

Cihaz›n Montaj›:
Son olarak flarj cihaz›n›, flarj stand›n›n 
yan taraf›ndaki girifle (Resim 2), flarj 
cihaz›n›n fiflini de prize tak›n›z. Cihaz› 
flarj stand›n›n üzerine oturtunuz (Resim 
3).

Çal›flt›r›lmas›:
Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce 16-
20 saat flarj oldu¤undan emin olunuz. 
Cihaz, sadece piller tam olarak flarj 
edildi¤inde düzenli olarak çal›flacakt›r. 
Cihaz›n tam flarj ile çal›flma süresi 
temizlenen yüzeye göre de¤iflir. Cihaz› 
çal›flt›rmak veya kapatmak için çal›flt›rma 
dü¤mesine bas›n›z (Resim 4). Sap› rahat 
bir flekilde kullanabilece¤iniz pozisyona 
getirmek için sap› geriye do¤ru çekerken 
aya¤›n›zla ana gövdenin üzerine hafifçe 
bas›n›z (Resim 5).

(Resim 1)
“Açma/Kapama” 

dü¤mesi

(Resim 4) (Resim 5)

(Resim 2) (Resim 3)
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Dikkat! 
Cihaz› kullan›rken KES‹NL‹KLE hal›n›n 
saça¤›/püskülü üzerinden geçmeyiniz. 
Cihaz›n›z elektronik koruma 
özelliklerine sahiptir. Temizlik 
esnas›nda f›rçan›n hal› saça¤›, kablo, 
bez parças›, v.b. bir engele dolanarak 
kilitlenmesi durumunda, bu elektronik 
koruma özelli¤i, cihaza bir zarar 
gelmesini önlemek amac› ile, cihaz›n 
durmas›n› sa¤lar, böyle bir durum 
olufltu¤unda öncelikle cihaz› açma 
kapama dü¤mesine basarak kapat›n›z. 
F›rçan›n kilitlenmesine yol açan engeli 
f›rçadan uzaklaflt›rarak f›rçan›n rahat 
dönmesini sa¤lay›n›z ve açma/kapama 
dü¤mesine tekrar basarak cihaz›n›z› 
çal›flt›r›n›z.

Tozlu ortamlarda temizlik yaparken 
cihaz›n vizör (fleffaf f›rça koruyucusu) 
ve/veya üst gövdesine toz zerrecikleri 
tutunabilir. Bu durumda cihaz› “Bak›m 
ve Temizlik” bölümünde aç›kland›¤› 
flekilde temizleyiniz. Cihaz, dönen f›rças› 
sayesinde uzun tüylü hal›lar›n 
derinliklerine kadar girdi¤inden, özellikle 
el dokumas› ve yeni hal›larda bulunan 
havlar› ve tüyleri de süpürecektir. Bu 
durum cihaz›n çal›flma prensibinin ve 
tasar›m›n›n do¤al bir sonuçtur.

fiarj Edilmesi:
fiarja ba¤lamadan önce e¤er flarj 
gösterge ›fl›¤› yan›p sönüyor ise cihaz 
aç›k kalm›fl demektir. Önce cihaz› açma 
kapama dü¤mesinden kapat›n›z sonra, 
flarja ba¤lay›n›z. Cihaz› ister flarj cihaz› 
ile direkt olarak ister flarj stand› ile flarj 
edebilirsiniz. 

Bunun için flarj cihaz›n› prize (Resim 6), 
ucunu ya flarj stand›n›n yan taraf›ndaki 
girifle (Resim 2) ya da cihaz›n arkas›ndaki 
girifle tak›n›z. fiarj stand› ile flarj etmeniz 
durumunda, cihaz› flarj stand›n›n üzerine 
oturtunuz (Resim 3).

Dikkat! 
KES‹NL‹KLE cihaz ile verilen flarj 
cihaz›n› ve flarj stand›n› kullan›n›z.

Dikkat! 
Alt sap üzerindeki ikaz etiketini 
dikkatle okuyunuz.

(Resim 2) (Resim 3)

(Resim 6)
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Kullan›m haricinde cihaz sürekli flarjda 
kalabilir, flarj edilirken çal›fl›r vaziyette 
 olmamal›d›r. Cihaz›n flarj olma süresi 
iki flarj aras›ndaki kullan›m süresine 
göre de¤iflecektir. Çal›flt›rma 
dü¤mesinin yan›nda bulunan yeflil ›fl›k 
flarj s›ras›nda cihaz›n›z›n düzenli bir 
flekilde flarj oldu¤unu göstermektedir.

En yüksek performansa 2 ya da 3 
flarj/deflarjdan sonra ulafl›l›r.
Cihaz›n en yüksek performansta 
çal›flmas›n›n sürekli olarak 
sa¤lanmas› için, en az ayda bir defa 
tam olarak deflarj edilip, tam olarak 
flarj edilmesi tavsiye edilir.

Pilin De¤ifltirilmesi:
Cihaz›n pilleri art›k sa¤l›kl› bir flekilde 
çal›flmayacak kadar eskidi¤i zaman 
de¤ifltirilmelidir. Pili kesinlikle kendiniz 
de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. En yak›n 
yetkili servise baflvurunuz ve pili yetkili 
servise teslim ediniz.

Dikkat!
Pilleri flarj etmek için cihazdan 
ç›karmaya çal›flmay›n›z.
Pil paketini veya cihaz› atefle 
atmay›n›z ya da yakmay›n›z.
Pil tafl›y›c› bölümü sökmeye 
çal›flmay›n›z  veya hasar vermeyiniz.

Bakım ve temizlik
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Cihazdan yüksek verim alabilmek için 
her kullan›mdan sonra MUTLAKA 
temizleyiniz. Toz toplama haznesini, 
cihaz›n›z›n yan taraf›ndan geriye do¤ru 
çekiniz (Resim 7). Hazneyi çöpe 
boflalt›n›z (Resim 8). 

‹stedi¤iniz taktirde toz toplama haznesini 
duru su ile y›kayabilirsiniz, ancak cihaza 
takmadan önce iyice kurudu¤undan 
emin olunuz. Kesinlikle nemli veya ›slak 
b›rakmay›n›z. Toz toplama haznesini 
tak›n›z. Belli aral›klarla f›rçaya dolanm›fl 
ip, lif, k›l vb. malzemeleri f›rçan›n 
üzerinden temizlemek gerekir. Bunun 
için cihaz ters iken, vizörün (fleffaf f›rça 
koruyucu) yar›klar›n› gövde üzerinde 
tutunduklar› t›rnaklarda kurtar›n›z 
(Resim 9). Daha sonra f›rçay› 
temizleyebilirsiniz (Resim 10).

Dikkat! 
F›rçay› temizlerken KES‹NL‹KLE 
cihaz›n›z› çal›flt›rmay›n›z. Cihaz›n›z 
flarj olurken temizlemeyiniz.

Cihaz›n›z›, üst sap›n arkas›nda bulunan 
yar›klar› , duvar veya baflka bir dikey 
yüzeye tutturulmufl bir vidaya takmak 
suretiyle saklayarak yerden tasarruf 
etmifl olursunuz. Ömür ve performans› 
en üst düzeye ç›kartmak için her 
kullan›mdan sonra kuru ve yumuflak bir 
bezle tozlanan yerleri siliniz. Cihaz›n›z› 
afl›nd›r›c›, eritici, parlay›c› malzemeler 
ile temizlemeyiniz.

(Resim 7) (Resim 8)

(Resim 9) (Resim 10)
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Cihaz›n›zdan istedi¤iniz sonuç ve/veya 
verimi alamad›¤›n›zda arçelik yetkili 
servisini ça¤›rmadan önce afla¤›daki 

“Problemler için çözüm önerileri” inde 
aç›klanan kontrolleri yapabilirsiniz.

Problemler için çözüm önerileri:

PROBLEM MUHTEMEL SEBEP ÖNER‹LEN ÇÖZÜM

Cihaz çal›flm›yor
1 - Piller boflalm›fl
2 - fiarj cihaz›n›n ba¤l›	

oldu¤u prizde elektrik yok
3 - Cihaz›n servise ihtiyac› var

1 - Cihaz› flarj edin
2 - Prizi kontrol edin*
3 - 444 0 888 numaral› Arçelik	

Ça¤r› Merkezi’ni aray›n›z.

Cihaz kir/toz alm›yor
1 - Toz haznesi dolu
2 - Cihaz›n flarj› bitik

1 - Toz haznesini boflalt›n
2 - Cihaz› flarj edin

Cihazdan toz d›flar› kaç›yor 1 - Toz haznesi dolu 1 - Toz haznesini boflalt›n

Büyük f›rça toz/kir toplam›yor

1 - F›rça tak›l›yor

2 - Toz haznesi dolu

1 - Cihaz›n alt›nda veya f›rçada	
tak›lmaya sebep olan malzeme	
olup olmad›¤›n› kontrol edin.

2 - Toz haznesini boflalt›p temizleyin

Cihaz flarj olmuyor

1 - Priz çal›flm›yor
2 - fiarj cihaz› çal›flm›yor
3 - Piller ömrünü tamamlam›fl

1 - Prizi kontrol edin*
2 - fiarj cihaz›n› de¤ifltirin
3 - Pilin de¤ifltirilmesi ile ilgili	

k›sm› okuyun

* Prizi SADECE çal›flt›¤›ndan emin oldu¤unuz bir cihaz›
  (örne¤in saç kurutma makinesi) deneyerek kontrol ediniz.



BEKO taraf›ndan verilen bu garanti, fiarjl› Süpürge’nin normalin d›fl›nda kullan›lmas›ndan 
do¤acak ar›zalar›n giderilmesini kapsamad›¤› gibi, afla¤›daki durumlarda garanti d›fl›d›r:

1. Kullanma hatalar›ndan meydana gelen hasar ve ar›zalar,
2. Ürünün müflteriye tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve tafl›ma s›ras›nda oluflan hasar ve 
ar›zalar,
3. Voltaj düflüklü¤ü veya fazlal›¤›; hatal› elektrik tesisat›; ürünün etiketinde yaz›l› voltajdan farkl› 
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve ar›zalar,
4. Yang›n ve y›ld›r›m düflmesi ile meydana gelecek ar›zalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma k›lavuzlar›nda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan 
ar›zalar.

Ürüne yetkisiz kifliler taraf›ndan yap›lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Yukar›da belirtilen ar›zalar›n giderilmesi ücret karfl›l›¤›nda yap›l›r.

Ürünün kullan›m yerine montaj› ve nakliyesi ürün fiyat›na dahil de¤ildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketicinin mal› sat›n al-
d›¤› sat›c›, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesiüzerinde tahrifat yap›ld›¤›, ürün 
üzerindeki orijinal seri numaras› kald›r›ld›¤› veya tahrif edildi¤i takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.fi. adına Erna Mafl A.fi. Atatürk Sanayi Bölgesi ‹stasyon Mah. 
Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:27 34555 Hadımköy-‹stanbul/Türkiye tarafından üretilmifltir.

Ürününüzün CE uygunlu¤u TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND 
Tel: +49 221 8063087  taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Hizmet Merkezi

BEKO fiarjl› Süpürge’nin, 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›
2 (‹K‹) 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 20 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 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.fi. ürünün tamiri tamamlan›ncaya kadar, 
benzer özelliklere sahip baflka bir ürünü, müflterinin kullan›m›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;
Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
-Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l içerisinde en az dört 
defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalan-
mas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanmamay› sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas›,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii, acentesi 
temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün 
bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p 
oranda bedel indirimi talep edebilir. 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 Yönetmelik uyar›nca, T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmifltir.

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 84656 no’lu ve 11.06.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. 
Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir
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