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Otomatik Buharlı Ütü
Kullanma Kılavuzu



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,

 Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden
 geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını
istiyoruz.

 Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce
dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

 Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde
kullanmanıza yardımcı olur.

 • Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu
okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.

 • Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu
 kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
 • Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de
okuyun.

 Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli
 olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda
 açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
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Güvenlik Uyarıları    1

Yapman›z gerekenler
1. Otomatik buharl› ütünün üzerin-
de belirtilen ana flebeke voltaj›n›n 
evinizdeki elektrik voltaj›na uygun 
olup olmad›€›n› kontrol ediniz.
2. Otomatik buharl› ütünüzü kul-
lanmadan önce flebeke kablosunu 
açarak düzlefltiriniz.
3. Otomatik buharl› ütünüzü sabit 
bir zemin üzerine yerleştiriniz.
Ayrıca ütünüzü kullanacağınız 
masanında sallanmayan sabit bir 
zeminde olduğuna emin olunuz.
4. fiebeke kablosunun otomatik 
buharl› ütünün taban›na de€me-
mesine dikkat ediniz.
5. Su haznesine su doldur-
madan önce otomatik buharl› 
ütünüzü s›cakl›k ayar›  ve on/off 
dü€mesine LCD ekran kapana-
na kadar basarak kapat›n›z. Ve 
ütünüzün fişini mutlaka prizden  
çekiniz.
6. Elektrikli cihazlar› çocuklar›n 
eriflemeyece€i yerlerde tutunuz.
7. fiebeke kablosu hasar görürse, 
tehlikeleri önlemek için yetkili servis 
taraf›ndan de€ifltirilmesi gerekir.
8. Otomatik buharl› ütüyü 
kulland›ktan sonra su haznesini 
boflalt›n›z.
9. Otomatik buharl› ütünüzdeki 
kireç çözme sistemi sudaki kireci 
tamamen önleyemeyece€inden, 
otomatik buharl› ütünüzde içme 
suyu kullanman›z› öneririz.

Yapmaman›z gerekenler
1. Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) 
veya zihinsel engelliler, çocuklar 

ve deneyim, bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından, güvenliklerinden 
sorumlu bir kişinin gözetimi olmak-
sızın, kullanılmamalıdır. Çocuklar 
ürün kullanılırken gözetim altında 
bulundurulmalı ve çocukların 
ürün ile oynamadıklarından emin 
olunmalıdır.
2. Otomatik buharl› ütünüzün 
fifli prize tak›l›yken gözetimsiz 
b›rakmay›n›z.
3. Yetkili servis taraf›ndan onay-
lanmad›kça, uzatma kablosu 
kullanmay›n›z.
4. Su haznesine parfüm, sirke 
veya baflka kimyasal s›v›lar 
koymay›n›z; aksi takdirde,ütünüz 
ciddi biçimde hasar görebilir.
5. Otomatik buharl› ütünüzü 
su veya baflka bir s›v›n›n içine 
dald›rmay›n›z.
6. Hasar gördü€ünde veya düz-
gün çal›flmad›€›nda otomatik 
buharl› ütüyü kullanmay›n›z.
7. Otomatik buharl› ütü düflürül-
müflse, gözle görülür hasar› 
varsa ya da s›z›nt› yap›yorsa, 
kullan›lmamal›d›r.
8. Ütü yaparken veya ütü yapt›ktan 
hemen sonra ütü taban›na dokun-
may›n›z, s›cakt›r!
9. Otomatik buharl› ütü tamamen 
so€uyana dek flebeke kablosunu  
ütünün taban› etraf›na sarmay›n›z.
10. Otomatik buharl› ütünün göv-
desini açmaya veya herhangi bir 
parças›n› ç›karmaya çal›flmay›n›z.
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Cihazın Teknik Özellikleri

1- Tutamak
2- Su Püskürtme Dü€mesi
3- fiok Buhar Dü€mesi
4- LCD Ekran
5- Buhar AÇMA/KAPAMA Dü€mesi
6- S›cakl›k Ayar›  ve On-Off 
Dü€mesi (Ütüyü Off konumununa 
geçirmek için bu dü€meye 3 saniye 
süreyle bas›n›z.)
7- S›cakl›k Ayar›  Dü€mesi
8- Su Doldurma Kapa€›
9- Sprey
10- Temizleme (Self-Cleaning) 
Dü€mesi
11- fiebeke Kablosu
12- Su kab›
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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.

Gerilim : 220-240V ~ 50/60Hz
Güç : 2020-2400 W
‹zolasyon s›n›f› : I 
Net a€ırlık : 1.4Kg.
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Cihazın Kullanılması

Otomatik buharl› ütünüzün 
kullan›lmas› konusunda önemli 
notlar

1. Ütülenecek giysileri kumafl cin-
sine göre s›ralay›n›z. Böylece farkl› 
giysiler için s›cakl›k ayar› de€ifltir-
me s›kl›€› azalacakt›r.
2. Ütünüzü uygun bir prize tak-
t›ktan sonra s›cakl›k ayar›  ve 
on/off dü€mesine LCD ekran 
ayd›nlanana kadar bas›lmal›d›r.
3. Kumafl cinsinden emin de€ilse-
niz, ütülemeyi giysinin arkas›ndaki 
veya içindeki küçük bir alanda 
deneyiniz. Düflük bir s›cakl›kla 
bafllay›n ve aflama aflama s›cakl›€› 
artt›r›n›z.
4. Is›ya duyarl› kumafllar› ütüleme-
den önce üç dakika bekleyiniz. 
S›cakl›k ayarlamas›n›n gereken 
düzeye (ister daha s›cak ister daha 
so€uk olsun) ulaflmas› belirli bir 
zaman al›r.
5. ‹pek, yün, velür gibi hassas 
kumafllar› ütüleme örtüsü kullana-
rak ütüleyiniz. Böylece parlama 
engellenir.
6. Su püskürtme, flok buhar 
ve dikey konumda flok buhar 
fonksiyonlar›n› çal›flt›rmak için 
dü€meye bir kaç kere basman›z 
gerekebilir.
7. Otomatik buharl› ütünüzün sap› 
yan›ndaki s›cakl›k ayar›  ve on/off 
dü€mesine LCD ekran kapanana 
kadar basarak, otomatik buharl› 
ütünüzü kapatabilirsiniz.

Not: Ütünüzü prize takarken ve 
ç›kart›rken LCD ekran çok k›sa 
süre ayd›nlanacakt›r, bu durum 
normaldir.

Su doldurma
1. Otomatik buharl› ütünün s›cakl›k 
ayar›  ve on/off dü€mesine LCD 
ekran kapanana kadar bas›n›z.
2. Su doldurma kapa€›n› aç›n›z.
3. Suyu, su doldurma a€z›ndan su 
kab›n› kullanarak doldurunuz.
4. Su haznesini yan taraf›nda 
gösterilen ‘Max’ seviyesine kadar 
doldurunuz.

Not: Su d›fl›nda baflka s›v›lar 
(koku, kimyasal vb.) kullanmay›n›z. 
‹çme suyu kullanman›z› öneririz.

S›cakl›k ayar›n›n yap›lmas›
1. Otomatik buharl› ütüyü uygun 
bir prize tak›n›z ve s›cakl›k ayar›  
ve on/off dü€mesine LCD ekran 
aç›lana kadar bas›n›z.
2. S›cakl›k ayarlar›n› yapmak için 
s›cakl›k ayar dü€mesine /  veya  
bas›n; dü€meye her bas›fl›n›zda bir 
“bip” sesi duyacaks›n›z.
3. S›cakl›k ayar›n› artt›rmak için “

 ” dü€mesine bas›n›z. Dü€meye 
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her seferinde yaln›zca bir kere 
bas›n ve “bip” sesini duyun. 
S›cakl›k ayar›n› düflürmek için “ ” 
dü€mesine bas›n›z.
5. Ütülemek istedi€iniz kumafl cin-
sini ekrandan  veya  tufllar›na 
basarak, selektör “ ” yard›m› 
ile seçebilirsiniz. Seçti€iniz kumafla 
göre otomatik buharl› ütünüz 
s›cakl›k ve buhar ayar›n› otomatik 
olarak ayarlayacakt›r.
Sentetik, naylon, ipekli kumafl› 
seçti€inizde otomatik buharl› ütü 
buhar vermeyecektir. Di€er kumafl 
seçenekleri seçildi€inde yanda  
iflareti olacakt›r. Bu iflaret ancak 
yan›p sönerken buharl› ütüleme 
yap›labilir. E€er bu iflaret yan›p 
sönmüyorsa, buhar açma/kapama 
dü€mesine bas›n›z.
Kumafl cinsleri üzerinde yan›p 
sönen selektör, taban›n uy-
gun s›cakl›k ayar›na eriflmekte 
oldu€unu belirtir. Selektör yan›p 
sönmesi durdu€unda, otomatik 
buharl› ütünüz taban› isteni-
len s›cakl›€a ulaflm›fl demektir. 
Ekranda  buhar iflaretide yan›p 
sönüyorsa otomatik buharl› ütünüz 
kullan›ma haz›rd›r.

‹lk ütüleme
1. Otomatik buharl› ütünün taba-
n›ndaki ve gövdesindeki tüm koru-
yucu etiketleri ç›kart›n›z.
2. Otomatik buharl› ütünün flebeke 
kablosunu aç›p düzlefltiriniz.
3. “Su Doldurma” bafll›kl› bölümde 
anlat›ld›€› flekilde otomatik buharl› 
ütüyü suyla doldurun.
4. Otomatik buharl› ütünün fiflini 
toprakl› bir prize tak›n.
5. S›cakl›k ayar›  ve on/off dü€-
mesine LCD ekran ayd›nlanana 
kadar bas›n›z, otomatik buharl› ütü 
›s›nmaya bafllayacakt›r.
6. “S›cakl›k Ayar›n›n Yap›lmas›” 
bölümünde belirtildi€i flekilde,  
veya  s›cakl›k ayar dü€mesi ile 
ayar› ütüleyece€iniz kumafl türüne 
ayarlay›n›z.
7. LCD ekrandaki kumafl türü üze-
rindeki çerçeve sabit oldu€unda ve 
buhar iflareti varsa yan›p söndü-
€ünde ütünüz kullan›ma haz›rd›r.
8. ‹lk olarak, eski bir havluyu ütüle-
yerek bafllay›n›z.
9. Su haznesi boflald›€›nda ve 
buhar ç›k›fl› kesildi€inde, haz›rl›k 
ifllemi tamamlanm›fl demektir. Oto-
matik buharl› ütünüz art›k normal 
kullan›ma haz›rd›r.

Su püskürtme
1. Su haznesini “Su Doldurma” 
bafll›kl› bölümde anlat›ld›€› flekilde 
su ile doldurunuz.
2. Su spreyini giysiye do€rultunuz.
3. Püskürtme Dü€mesine bas›n›z.
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Not: Su püskürtmeye bafllamak 
için dü€meye bir kaç kere basma-
n›z gerekebilir.       

Kuru ütüleme
1. Otomatik buharl› ütünün fiflini 
toprakl› bir prize tak›n›z ve s›cakl›k 
ayar›  ve on/off dü€mesine LCD 
ekran aç›lana kadar bas›n›z.
2. “Bip” sesi duyulacak ve LCD 
ekranda ayn› anda tüm yaz›lar 
görünecektir. Daha sonra, LCD 
ekran aç›lacak ve otomatik buharl› 
ütü ›s›nmaya bafllayacakt›r.
3. S›cakl›k ayar›n› giysi etiketinde 
önerilen seviyeye getirmek için 
lütfen “S›cakl›k Ayar›n›n Yap›lmas›” 
bafll›kl› bölüme bak›n.
4. Otomatik buharl› ütü art›k kulla-
n›ma haz›rd›r.
5. Otomatik buhar› ütünüzü kapat-
mak için fiflini prizdan çekiniz veya 
LCD ekran kapanana kadar “on-
off/  ” dü€mesine bas›n›z.
6. Otomatik buharl› ütünün fiflini 
prizden çekin.
7. Otomatik buharl› ütü tamamen 
so€udu€unda, dikey konumda 
güvenli bir yere kald›r›n.

Buharl› ütüleme
1. “Su Doldurma” bafll›kl› bölümde 
anlat›ld›€› flekilde otomatik buharl› 
ütüyü su ile doldurun.
2. Otomatik buharl› ütünün fiflini 

toprakl› bir prize tak›n›z ve s›cakl›k 
ayar›   ve on/off dü€mesine LCD 
ekran aç›lana kadar bas›n›z.
3. Otomatik buharl› ütü ›s›nmaya 
bafllayacakt›r.
4. S›cakl›k ayar›n› karma, yünlü, 
pamuklu veya keten seçenek-
lerinden birine getirin. (“S›cakl›k 
Ayar›n›n Yap›lmas›” bölümüne 
bak›n). Kumafl türü üzerindeki 
selektörün sabit kalmas›n›, yan›p 
sönmemesini bekleyiniz.

5. Buharl› ütüleme için buhar 
açma-kapama dü€mesine bas›n›z; 
bir “bip” sesi duyulacak ve buharl› 
ütüleme fonksiyonunun haz›r 
oldu€unu gösteren  simgesi 
yan›p sönmeye bafllayacakt›r.
6. Otomatik buharl› ütü art›k kulla-
n›ma haz›rd›r.
7. Cihaz›n›z› kapatmak için “on-off” 
dü€mesine LCD ekran bir “bip” 
sesiyle kapanana kadar bas›n›z.
8. Otomatik buharl› ütü tamamen 
so€udu€unda, dikey konumda 
güvenli bir yere kald›r›n›z.

fiok buhar
Bu fonksiyon inatç› k›r›fl›kl›klar› gi-
dermek için ekstra miktarda buhar 
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üretir.
1. “Su Doldurma” bafll›kl› bölümde 
anlat›ld›€› flekilde otomatik buharl› 
ütüyü su ile doldurunuz.
2. S›cakl›k ayar›n› YÜNLÜ veya 
daha yukar› getiriniz (“S›cakl›k Aya-
r›n›n Yap›lmas›” bölümüne bak›n›z).
3. Otomatik buharl› ütünüz 
kullan›ma haz›rd›r.      
4. fiok Buhar Dü€mesine bas›n›z.
5. Buhar, otomatik buharl› ütünün 
taban›ndaki deliklerden ütülen-
mekte olan kumafl›n üzerine 
yo€un bir flekilde püskürtülecek ve 
k›r›fl›kl›klar› giderecektir.
6. ‹natç› k›r›fl›kl›klar için fiok Buhar 
Dü€mesine bir kez daha basma-
dan önce bir kaç saniye bekleyiniz. 
Genelde bütün k›r›fl›kl›klar üç püs-
kürtmeden sonra giderilmektedir.

Not: Buhar ç›karmaya bafllamak 
için dü€meye bir kaç kere 
basman›z gerekebilir.
‹deal buhar kalitesi için, fiok Buhar 
Dü€mesine peflpefle üç kereden 
fazla basmay›n›z.

Dikey konumda flok buhar
Uyar›:
‹nsanlar›n veya ev hayvanlar›n 
üzerindeki giysilere ve kumafllara 
buhar püskürtmeyiniz.
Buhar›n s›cakl›€› çok yüksektir.

Bu fonksiyon, ask›daki narin giy-
siler, as›l› perdeler veya di€er as›l› 
kumafllardaki k›r›fl›kl›klar› gidermek 
için ekstra miktarda buhar sa€lar.
1. “Su Doldurma” bafll›kl› bölümde 
anlat›ld›€› flekilde otomatik buharl› 

ütüyü su ile doldurunuz.
2. S›cakl›k ayar›n› YÜNLÜ veya 
daha yukar› getiriniz, “S›cakl›k Aya-
r›n›n Yap›lmas›” bölümüne bak›n›z”.
3. Otomatik buharl› ütüyü giysiden 
15-30 cm uzakl›kta tutunuz.
4. fiok Buhar Dü€mesine bas›n›z.
5. Buhar giysinin içine iflleyerek 
k›r›fl›kl›klar› giderir.
6. ‹natç› k›r›fl›kl›klar için fiok Buhar 
Dü€mesine bir kez daha basma-

dan önce bir kaç saniye bekleyiniz.
7. Genelde bütün k›r›fl›kl›klar üç 
püskürtmeden sonra giderilmek-
tedir.
Not: Buhar ç›karmaya bafllamak 
için dü€meye bir kaç kere bas-
man›z gerekebilir. ‹deal buhar kali-
tesi için, fiok Buhar Dü€mesine art 
arda üç seferden fazla basmay›n›z.

Kireç çözme sistemi
Dahili anti-tortu kartuflu, buharl› 
ütüleme s›ras›nda oluflan kireç tor-
tusunu azaltmak için tasarlanm›flt›r. 
Bu fonksiyon ütünüzün ömrünü 
uzat›r.
Not: Anti-tortu kartuflu, do€al 
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kireç oluflumu sürecini tamamen 
durdurmaz. Bu yüzden otoma-
tik buharl› ütünüzde içme suyu 
kullanman›z› öneririz.      

Temizleme fonksiyonu 
(Auto-clean)
Bu fonksiyon, buhar haznesindeki 
tortular› ve birikmifl mineralleri yok 
eder.
Buharl› ütüleme fonksiyonu bir 
süre kullan›ld›ktan sonra, otomatik 
buharl› ütü taban›n›n temizlenmesi 
gerekir ve LCD ekranda  simge-
si görünür. Bu durumda s›ras›yla 
afla€›daki ifllemleri uygulay›n›z; 
ifllemler bitti€inde bu simge 
kaybolacakt›r.
1. “Su Doldurma” bafll›kl› bölümde 
anlat›ld›€› flekilde su haznesini 
yar›ya kadar su ile doldurunuz
2. Otomatik buharl› ütüyü dik ko-
numda düz bir zemine yerlefltiriniz.
3. Otomatik buharl› ütünün fiflini 
toprakl› bir prize tak›n›z. S›cakl›k 
ayar›  ve on/off dü€mesine basa-
rak çal›fl›r hale getiriniz. 
4. S›cakl›k ayar›n› [KETEN (EN 
YÜKSEK)] seviyesine getiriniz. 
(S›cakl›k Ayar›n›n Yap›lmas› bölü-
müne bak›n›z.)
5. Otomatik buharl› ütüyü kapat-
mak için “on-off” dü€mesine LCD 
ekran kaybolana kadar bas›n›z.
6. Otomatik buharl› ütüyü, lava-
bonun üzerinde yatay konumda 
tutunuz.
7. Temizleme (Auto-Clean) Dü€-
mesine tabandan buhar gelmeye-
ne kadar, otomatik buharl› ütünüzü 
de yatay olarak ileri-geri hareket 

ettirerek bas›l› tutunuz.
8. Buhar ve kaynar su, buhar 
haznesinde biriken tortular› ve mi-
neralleri y›kayarak otomatik buharl› 
ütünün taban›ndaki deliklerden 
d›flar› ak›t›r.
9. Temizleme ifllemi 
tamamland›€›nda Temizleme 
(Auto-Clean) Dü€mesini b›rak›n›z.
10. Otomatik buharl› ütünüzü, dik 
pozisyonda sabit b›rak›n›z ve tam 
olarak so€umas›n› bekleyiniz.
11. Otomatik buharl› ütünün 
taban›n› so€uk bir nemli bezle 
siliniz.

Uyar›: S›cak suyu cildinizden/vü-
cudunuzdan uzak tutunuz.

Damlama önleyici (Anti-drip)
1. Anti-drip sistemi ütü so€uk 
oldu€u zaman (Taban s›cakl›€› 
uygun de€ilken) suyun tabandan 
akmas›n› otomatik olarak engelle-
mek için tasarlanm›flt›r.
2. Kullan›m s›ras›nda, anti-drip 
özelli€i ›s›nma veya so€uma 
periyotlar›nda t›k fleklinde bir uyar› 
sesi verir. Bu gayet normaldir ve 
sisteminizin do€ru olarak çal›flt›€›n› 
gösterir.

Otomatik kapanma
Otomatik buharl› ütünüz fifle 
tak›l›yken bafl›nda bulunmad›€›n›z 
durumlarda, Otomatik Kapanma 
özelli€i kendili€inden devreye 
girecektir.       
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Bakım ve Temizlik4

Boflaltma ve saklama
1. Otomatik buharl› ütünün fiflini 
prizden çekin.
2. Otomatik buharl› ütüyü bafl 
afla€› tutun ve kalan suyun ç›kmas› 
için hafifçe sallay›n.
3. Otomatik buharl› ütü tamamen 
so€udu€unda, güvenli bir yerde 
dikey konumda saklay›n.

Otomatik buharl› ütünün 
temizli€i
1. Otomatik buharl› ütünün fiflini 
prizden çekin.
2. Tabandaki veya gövdedeki 
tortular› gidermek için nemli bir 
bezle silin.

Not: Tabandaki tortular› gidermek 
için asla keskin veya sert nesneler 
kullanmay›n.
Otomatik buharl› ütüyü temizlemek 
için asla kimyasallar, sirke veya 
deterjanlar kullanmay›n.

Yatay konumda otomatik 
kapanma
1. Otomatik buharl› 
ütü, ütüleme (yatay) 
pozisyonundayken 
30 saniye hareket-
siz kal›rsa, otomatik 
olarak kapan›r.
2. LCD ekranda 
Duraklama simgesi 
belirir ve LCD ›fl›€› söner.
3. Otomatik buharl› ütüyü ha-
fifçe hareket ettirerek yeniden 
çal›flt›rmaya bafllayabilirsiniz.

Dikey konumda otomatik 
kapanma
1. Otomatik buharl› ütü, arkas› 
üzerinde (dikey) duruyorken 8 
dakika hareketsiz kal›rsa, otomatik 
olarak kapan›r.
2. LCD ekranda duraklama simge-
si belirir ve LCD ›fl›€› söner.
3. Otomatik buharl› ütüyü ha-
fifçe hareket ettirerek yeniden 
çal›flt›rmaya bafllayabilirsiniz.

Not: Otomatik buharl› ütü taban› 
s›cakl›€›n›n eski düzeyine ulaflmas› 
yaklafl›k 60 saniye al›r.
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Tüketici Hizmetleri5

De€erli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inan›yoruz. Bu 
nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsaml› yeni hizmetler sunmaya devam 
ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00  saatleri arasında hizmet 
vermeye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni 
telefon numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiği-
niz hizmeti talep edebilirsiniz.

Beko Hizmet Merkezi

444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlar›ndan alan kodu çevirmeden *)

Di€er Numara:

(0216) 585 8 404

* Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep 
telefonu ile yap›lan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme 
yap›lmaktad›r.

Ça€r› Merkezimize ayr›ca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölü-
münde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya 
da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yaz›l› başvurular için adresimiz:  Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfalt› Yan›, 34950 
Tuzla/‹STANBUL

Aşa€›daki önerilere uyman›z› rica ederiz.
1. Ürününüzü ald›€›n›zda Garanti Belgesini Yetkili Sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürününüzü kullanma k›lavuzu esaslar›na göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu€unda yukar›daki telefon numaralar›ndan 
Ça€r› Merkezimize başvurunuz. 
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kart›”n› sorunuz.
5. ‹şiniz bitti€inde servis teknisyeninden “H‹ZMET F‹fi‹“ istemeyi unutmay›n›z. 
Alaca€›n›z Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda 
size yarar sa€layacakt›r.
6. Kullan›m ömrü: 7 y›ld›r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça süresi.)



BEKO tarafından verilen bu garanti, Otomatik Buharlı Ütü’nün normalin dışında kul-
lanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar 
da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında 
oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı 
voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynak-
lanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona 
erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketici-
nin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi 
üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif 
edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu TUV Rheinland Hong Kong Limited  9-10/F., Emperor 
International Square, 7 Wang Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon,HK tarafından 
onaylanmıştır.

İmalatçı / İthalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütlüce 
34445 İstanbul / Türkiye

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat 
etmesi gereken hususlar

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul       Tel.:(0-216) 585 85 85      Fax: (0-216) 585 85 80Menşei: P.R.C



www.beko.com

BEKO Otomatik Buharlı Ütü’nün, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı 
Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş 
olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde 
yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 
en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması 
durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü 
içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip 
başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması 
tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabi-
lir. Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı 
arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garan-
ti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan ya-
rarlanamamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması , 
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi 
temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulun-
madığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda be-
del indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ,Tü-
keticinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Bel-
gesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Ko-
runması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Seri No :
Tip : BKK 2137 T
Teslim Tarihi, Yeri :
Fatura Tarihi, No :
Sat›c› Firma Ünvan› :

Adres :

Tel-Faks :
Sat›c› Firma (Kaşe ve İmza) :

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 85138 no’lu ve 18.06.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.  

Garanti Belgesi

Otomatik Buharlı Ütü


