
Otomatik Do¤ray›c›
Kullanma K›lavuzu

BKK 2159 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.



Cihaz›n›zda herhangi bir ifllem 
yapmadan, “Cihaz›n›z›n Kullan›lmas›” 
bölümündeki “Sökme - Takma ‹fllemi” 
k›sm›n› dikkatlice okuyunuz.

Cihaz›n›z 220-240 volta göre ayarl›d›r. 
Fiflini prize takmadan önce voltaj 
de¤erlerinin uygunlu¤unu kontrol ediniz.

Parçalay›c› b›çaklar keskindir. 
Ambalaj›ndan ç›kart›rken, kullan›m için, 
kullan›mdan sonra ve temizlik için 
tafl›rken plastik k›sm›ndan tutunuz. 
(Resim 1, Resim 2)

‹lk kullan›mdan önce bu k›lavuzun 
temizlik ve bak›m bölümünü okuyarak 
aksesuarlar› (parçalay›c› b›çaklar, cam 
kap, ara parça) s›cak su ile y›kay›n›z.

Cihaz›n›z› düz bir zemin üzerinde 
çal›flt›r›n›z.

Cihaz›n›z› çal›flt›rmadan önce cam 
kab›n alt›na lastik cam altl›¤› koyunuz. 
(Resim 3)

Ara parça ve cam kap üzerindeki 
t›rnaklar› resimde görüldü¤ü flekilde üst 
üste getirerek yerlefltiriniz. 
(Resim 4, Resim 5)    

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.

Besleme kablosu hasar görürse bu 
kablo yetkili servis taraf›ndan 
de¤ifltirilmelidir.

Dikkat
Aksesuarlar› de¤ifltirmeden önce veya 
kullan›m esnas›nda hareket eden 
bölümlere yaklaflmadan önce 
cihaz›n›z›n çal›flt›rma tufllar›ndan elinizi 
çekiniz, otomatik çal›flma yap›yorsa 
çal›flman›n bitmesini ve  motorun 
tamamen durmas›n› bekleyiniz, fifli 
prizden çekiniz.

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.

(Resim 1) (Resim 2)

(Resim 3)

Güvenlik Uyar›lar›

(Resim 4) (Resim 5)
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Dikkat
- Ara parçay› tamamen yerine 
oturttu¤unuzdan emin olmadan motoru 
çal›flt›rmay›n›z.
- Cihaz›n›z› hiçbir zaman cam kap 
boflken çal›flt›rmay›n›z.
- Ana gövdeyi kald›rma ihtiyac› 
do¤du¤unda (yap›lan iflin bitmesi veya 
kontrolü için) motor tamamen durmal› 
ve fifl pirizden çekildikten sonra yerinden 
kald›r›lmal›d›r.
- Ana gövdeyi kald›r›rken ara parçan›n 
yerinde ve kullan›lan b›çaklar›n cam 
kap içinde kalm›fl olmas›na ve fiflin 
prizden çekili olmas›na dikkat ediniz.

Dikkat
Parçalay›c› b›ça¤› hiçbir zaman cam 
kab›n d›fl›nda çal›flt›rmay›n›z  tehlikelidir. 
(Resim 6)

- Cam kab› kesinlikle gazl› ocak, elektrikli 
ocak veya bunlara benzer ›s›t›c›l› ya da 
alevli yüzeyli cihazlarda kullanmay›n›z.
- Cam kap içine önerilenden fazla 
yiyecek koymay›n›z.
- Kabuklu yiyecekler ve yemiflleri 
parçalamay›n›z.
- Parçalanacak etler kemiksiz olmal›d›r.
- Cihaz›n flebeke kablosunda bir hasar 
olufltu¤unda, cihaz› kullanmayarak 
yetkili servisimize baflvurunuz.

(Resim 6)
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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	 : 2.7 kg

Elektriksel de¤erler 	 : 220-240 V~  50-60 Hz

‹zolasyon s›n›f›  	 :

Boyutlar	 : ø 170 x 210 x 310 mm.

Maximum güç	 : 400 W max.

Cam kab›n kapasitesi	: 1.5 lt.

Pulse, otomatik kar›flt›rma ve 
otomatik parçalama tufllar›
Ana gövde kilit açma dü¤meleri
Ana gövde
Cam kap kilitleme parçalar›
Ara parça
Ara parça contas›
Cam kap
Merkezleme mili
Parçalay›c› b›çaklar
Lastik cam altl›¤›
B›çak k›l›f›
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Parçalama önerileri:

Maydanoz

Havuç

Domates (6’ya bölünmüfl)

Meyva (temizlenmifl, 8’e bölünmüfl)

Et (parçalara ayr›lm›fl)

Sert peynir (küp küp)

So¤an (8 parçaya bölünmüfl)

F›nd›k

Kuru kay›s›

Buz

Malzeme

70 gr.

400 gr.

650 gr.

500 gr.

300 gr.

300 gr.

200 gr.

300 gr.

100 gr.

150 gr. (14 küp)

Maksimum Kapasitesi Maksimum Zaman

1-4 kez / 2 nolu tufl

1-4 kez / 2 nolu tufl

2-3 kez / 2 nolu tufl

1-4 kez / 2 nolu tufl

1-4 kez / 2 nolu tufl

3-4 kez / 2 nolu tufl

1-3 kez / 2 nolu tufl

1-3 kez / 2 nolu tufl

10 saniye / 1 nolu tufl

1-3 kez / 3 nolu tufl

Cam kab›, ara parçay›, parçalay›c› 
b›çaklar›, ifliniz bitti¤inde hemen 
temizleyiniz ve bir bezle kurulay›n›z.   
B›çaklar› cam kap içinde muhafaza 
ediniz. Dikkat b›çaklar keskindir.
E¤er yiyecekleriniz cam kap içinde 
kenarlara yap›flm›flsa bir spatula yard›m› 

ile s›y›r›n›z ve 1 nolu tufla 2 ya da 3 
defa aral›kl› basarak çal›flt›r›n›z.
Ana gövdeyi cam kaptan ay›rmak için, 
ana gövde kilit açma dü¤melerine bas›l› 
tutunuz ve ana gövdeyi kald›rarak 
ay›r›n›z (Resim 11).

(Resim 9) (Resim 11)(Resim 10)
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Cihazınızın Kullanılmas›

Sökme - Takma ‹fllemi
Ana gövde kilit açma dü¤melerine bas›l› 
tutarak, ana gövdeyi cam kaptan ay›r›n›z. 
(Resim 7a) Ara parçay› da cam kaptan 
ay›r›n›z. (Resim 7b) B›çaklar›, plastik 
k›sm›ndan tutarak d›flar›ya alabilirsiniz. 
(Resim 1, Resim 2)
Cihaz›n haz›rlanmas› ve çal›flt›r›lmas›: 
Cam kab› lastik cam altl›¤a oturtunuz. 
B›çaklar› plastik k›s›mlar›ndan tutarak 
üst üste yerlefltirip cam kap içindeki 
yuvas›na oturtunuz. (Resim 1, Resim 2, 
Resim 7c)
Parçalamak istedi¤iniz malzemeyi size 
tavsiye edilen adet ve gramajlarda (büyük 
ise 2 ya da 4 parçaya bölerek) cam kap 
içine koyunuz.
Ara parçay› cam kap üzerindeki yuvas›na 
yerlefltiriniz. Cihaz›n›z, ara parça, cam 
kap üzerine yerlefltirilmeden çal›flmaz. 
(Resim 9)
Ana gövde kilit açma dü¤melerine 
basarak, ana gövdeyi ara parça üzerine 
koyunuz ve yuvas›na iyice oturdu¤undan 
emin olduktan sonra, (Resim 10) 
cihaz›n›z›n fiflini prize tak›n›z ve 
ürününüzün çal›fl›r hale gelmesini 
sa¤lay›n›z. ‹kaz lambas› cihaz fiflini 
takd›¤›n›zda yeflil yanacakt›r ve ifllem 
için haz›r demektir. ‹fllem bitti¤inde yeflil 
yanmaya devam edecektir.

Dikkat
1 (Pulse), 2 (Otomatik karıfltırma) veya 3 
(Otomatik parçalama) tufllarından birine 
basılıp, ifllem bittikten yaklaflık 2 saniye sonra 
kırmızı ıflık yanıp sönmeye bafllayacaktır. 
Yanıp sönen bu kırmızı ıflık normal olup, 
herhangi bir arıza durumunu göstermez, 
sadece ürünün tekrar çalıflmaya hazır 
oldu¤unu gösterir.

Pulse tuflu (1 nolu tufl): 
Bu tufla basarak cihaz›n›z› istedi¤iniz 
ifllemi bitirinceye kadar çal›flt›rabilirsiniz. 
Ancak bu süre devaml› olarak 10 saniyeyi 
aflmamal›d›r. (Resim 8) 

Otomatik kar›flt›rma tuflu (2 nolu tufl): 
Kar›flt›rma tufluna bir kez bast›¤›n›zda 
çihaz›n›z 1/2 sn. çal›flma 1/2 sn. durma 
çevrimi ile 5 kez otomatik olarak çal›fl›p 
duracakt›r. Bu tufla 1 saniye süre 
geçtikten sonra tekrar basarak ayn› 
çal›flmay› yineleyebilirsiniz. (Resim 8) 
Arka arkaya 5 defadan fazla çal›flt›rma 
ihtiyac› duydu¤unuzda 5 dakikal›k 
dinlendirme, cihaz›n›z›n motorunun 
zorlanmas›n› engelleyecektir.
Otomatik parçalama tuflu (3 nolu tufl): 
Parçalama tufluna bir kez bast›¤›n›zda 
cihaz›n›z, 1 sn. çal›flma, 1/2 sn. durma 
çevrimi ile 3 kez otomatik olarak çal›fl›p 
duracakt›r. Bu tufla 1 saniye süre 
geçtikten sonra tekrar basarak ayn› 
çal›flmay› yineleyebilirsiniz. (Resim 8) 
Arka arkaya 5 defadan fazla çal›flt›rma 
ihtiyac› duydu¤unuzda 5 dakikal›k 
dinlendirme, cihaz›n›z›n motorunun 
zorlanmas›n› engelleyecektir.

(Resim 7c)(Resim 7b)(Resim 7a)

(Resim 8)
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4 Bakım ve temizlik

Ürününüzü uzun y›llar kullanabilmeniz 
için yapman›z gereken bak›m ve 
temizlik çok kolay ve k›sad›r.

Temizli¤e bafllamadan önce, 
“Cihaz›n›z›n Kullan›lmas›” bölümündeki 
“Sökme - Takma ‹fllemi” k›sm›n› 
dikkatlice okuyunuz.

Cihaz›n›z› temizlemeden önce, fiflinin 
prizden çekilmifl olmas›na dikkat ediniz 
ve cihaz›n so¤umas›n› bekleyiniz.

Cihaz›n temizli¤inin kolay yap›labilmesi 
için aksesuarlar› kulland›ktan hemen 
sonra y›kaman›z ve kurulaman›z çok 
önemlidir.

Motoru (ana gövde) kesinlikle su veya 
baflka bir s›v›ya dald›rmay›n›z. D›fl›n› 
hafif nemli bir bez ile silip iyice 
kurulay›n›z. Temizlik esnas›nda 
afl›nd›r›c›, eritici ve alev ile parlay›c› 
malzeme kullanmay›n›z.

Çift katl›, çift tarafl› paslanmaz çelik 
b›çaklar›, ara parçay› bulafl›k 
makinas›n›n üst raf›nda y›kayabilirsiniz.

Cam hazneyi bulafl›k makinas›nda 
y›kayabilirsiniz.

B›çaklar çok keskin oldu¤u için 
temizlerken dikkat ediniz.

Her kullan›mdan sonra ayn› ifllemleri 
tekrarlay›n›z.

Parçalay›c› b›ça¤› bulafl›k makinas› 
olmadan y›kad›¤›n›zda hemen 
kurulay›n›z.
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Üretim Yeri : Türkiye

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

BEKO taraf›ndan verilen bu garanti, Otomatik Do¤ray›c›’n›n  normalin d›fl›nda kullan›lmas›ndan

BEKO Otomatik Do¤ray›c›’n›n, kullanma k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmas› ve Beko’nun yetkili

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 4301 no’lu ve 07.05.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. 

Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir

BKK 2159

ifl günü içerisinde giderilememesi halinde Beko A. fi. ürünün tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer

Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullan›lmas›na 4822 say›l› Tüketicinin


