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Bu ürün,çevreye saygýlý modern tesislerde doðaya zarar vermeden üretilmiþtir.
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Inox Inox
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Ürün kalitesini arttýrmak için önceden 
haber verilmeksizin teknik özelliklerde 
deðiþiklik yapýlabilir. Kýlavuzda yer alan 
þekiller þematik olup ürününüzle birebir 
uyum içinde olmayabilir.

Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemeler
Veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý
Dökümanlarda beyan edilen deðerler,
Ilgili standartlara göre labaratuvar
Ortamýnda elde edilen deðerlerdir. Bu
Deðerler,ürünün kullaným ve oram 
Þartlerýna göre deðiþebilir.
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Geniþlik mm

Derinlik mm

Yükseklik mm

Besleme gerilimi

Kumanda

Emiþ gücü

Kontrol tipi

Motor gücü

Lamba gücü

Toplam güç

Net aðýrlýk kg

Brüt aðýrlýk

Renk

Min.645 - Max. 1025

220-230 V - 50 Hz

3 konum

500 m³/saat

Push button kontrol

170 W

2X20 W

120/150 mm 120/150 mm

210 W 260 W

900

500

Min.648 - Max. 1028

220-230 V 50 Hz-

3 konum

770 m³/saat

Dijital ekranlý elektronik
             kumanda

2X20 W

Hava çýkýþ borusu
çapý
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32 Uyarýlar

7 TR

      Elektrik kablosu veya fiþ arýzalý ise 
ürününüzü çalýþtýrmayýn.

•    Þebeke kordonu hasarlandýðýnda en 
yakýn servisimize baþvurarak 
yenisini taktýrýnýz.

•    Þebeke kordonunu ocaklarýn 
yakýnýndan geçirmeyiniz. Kablo 
eriyerek yangýna sebebiyet verebilir.

•    Davlumbazýn lambalarýný uzun süre 
çalýþtýrdýktan sonra bu lambalara 
dokunmayýn. Isýnan lambalar elinizi 
yakabilir.

•    Fazla ýsýnmýþ yað davlumbaza sýçrar 
yada yangýn çýkmasýna sebep 
olabilir, bu sebeple kýzartma 
yaparken ocaðýn baþýndan 
ayrýlmayýn. Örtü ve perdelerin alev 
almasýna karþý dikkat edin.

•    Davlumbazýn altýnda yüksek alev 
oluþturmayýn. Aksi takdirde 
alüminyum filtredeki yaðlar 
tutuþarak yangýna neden olabilir.

•    Davlumbazýn altýnda kolay tutuþan 
malzeme bulundurmayýn.

•    Temizleme periyodik sürelere uygun 
yapýlmaz ise davlumbazda yanma 
riski oluþabilir.

•    Mutfak havasýnýn kokulardan ve 
yemek piþirirken oluþan buhardan 
iyi temizlenmesi için piþirme veya 
kýzartma iþi bittikten sonra 
davlumbazý 15 dakika daha 
çalýþtýrýn.

•    Davlumbaz çalýþýrken, özellikle gazlý 
ocaklar ile birlikte ayný anda 
kullanýldýðýnda ortama temiz hava 
girmesini saðlayýn.

•    Davlumbazýnýzýn kullanýlacaðý 
ortamda akaryakýt veya gaz 
halindeki yakýtlarla çalýþan, örneðin 
kat kaloriferi gibi, bu cihazýn egzostu 
bulunduðu hacimden tam anlamýyla 
yalýtýlmýþ veya cihaz hermetik tip 
olmalýdýr.

•    Davlumbazla birlikte, elektrik 
enerjisinden baþka bir enerji ile 
çalýþan baþka bir cihazýn daha ayný 
ortamda bulunmasý halinde, 
davlumbaz tarafýndan diðer 

Lütfen aþaðýdaki bilgileri inceleyin. Bunlara 
uyulmamasý halinde kiþisel yaralanma ya da 
maddi hasar tehlikesi oluþabilir. Her türlü garanti 
ve güvenilirlik taahhüdü geçersiz hale gelir.

Genel Güvenlik
      Satýn almýþ olduðunuz ürünün
      kullaným ömrü 10 yýldýr. Bu,ürünün 

tanýmlandýðý þekilde çalýþabilmesi için 
      gerekli yedek parçalarý bulundurma 
      Süresidir.
      Bu ürün evde kullanýlmak üzere 

tasarlanmýþtýr.
      Montajý için size en yakýn Beko Yetkili 

Servisi'ne baþvurun.
      Davlumbazýn baca baðlantýsýnda 
      20 mm çaplý boru kullanabilirsiniz.
      Yapýlan boru baðlantýsý mümkün 
      olduðu kadar kýsa ve az dirsekli
      Olmalýdýr.
      Sobalarýn baðlý olduðu bacalara,
      atýk gazýn atýldýðý bacalara veya alev 
      yükselen bacalara baðlantý
      Yapmayýn.
      Davlumbazýn alt yüzeyi ile fýrýnýn/
      ocaðýn üst yüzeyi arasýndaki 
      yükseklik 65 cm'den az olmamalýdýr.
      Davlumbazýn ýsýdan zarar görmemesi
      için ocaklarýn üzerine tencere veya
      tavayý koyduktan sonra davlumbazý 
      çalýþtýrýn. Ýþiniz tamamlandýðýnda 
      tencere tava vb. almadan önce 
      ocaðý kapatýn.
      Davlumbazý alüminyum filtresiz
      çalýþtýrmayýn, çalýþýrken filtreleri
      yerinden çýkarmayýn

Güvenlik talimatlarý

• Bu cihaz uygun kapasitedeki
   bir sigorta tarafýndan korunan
   topraklamasýz bir prize baðlanmalýdýr.
• Davlumbazýn montajý yapýlmadan
   fiþini prize takmayýn.
• Fiþe ýslak ellerle kesinlikle
   dokunmayýn. Fiþi çekmek için
   Kesinlikle kablodan tutmayýn, 
   Her zaman yalnýzca fiþi tutarak çekin. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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   cihazýn egzostunun tekrar odaya
   çekilmemesi için odadaki negatif
   basýnç en fazla 0.4 mbar olmalýdýr.
   Sobalarýn baðlý olduðu bacalara, 
   atýk gazýn atýldýðý bacalara veya
   Alev yükselen bacalara baðlantý 
   yapmayýnýz.Çýkýþ havasýnýn 
   boþaltýlmasý ile ilgili yetkililerin 
   kurallarýna uyun.

Eger evinizde çocuk varsa…
•    Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike 

arz edebilir. Ürününüz çalýþýrken 
çocuklarý üründen uzak tutun, onunla 
oynamasýna izin vermeyin.

•    Ambalaj malzemeleri çocuklar için 
tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini 
çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde 
muhafaza edin veya atýk talimatlarýna 
uygun bir þekilde tasnif ederek çöpe 
atýn.

Enerji tasarrufu için yapilmasi 
gerekenler
• Davlumbaz faný ihtiyaca uygun 
   kademede kullanýlmalýdýr.

•  



KURULUM
43

Baca baðlantýsý

Bacaya baðlama

Davlumbazýn üst kýsmýnda bulunan 
havalandýrma deliðine davlumbaz ile 
birlikte verilen adaptörü yerleþtirin

9 TR

Davlumbazýn montajý için size en yakýn 
Beko Yetkili Servis'ine baþvurun. 
    Davlumbazýn alt yüzeyi ile fýrýnýn/
    ocaðýn üst yüzeyi arasýndaki
    Yükseklik 65 cm'den az olmamalýdýr.

  Ürün yerinin ve elektrik tesisatýnýn
  Hazýrlanmasý müþteriye aittir.
  Montaj ve elektrik baðlantýlarý uzman
  bir personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
  Montajý tamamlandýktan sonra
  davlumbaz ve baca yüzeyindeki
  Koruyucu filmi (varsa) çýkarýn.

 Elektrik baðlantýsý
Davlumbazý uygun kapasitedeki bir 
sigorta tarafýndan korunan 
topraklamasýz bir prize baðlayýn.
Ürününüz iki izli besleme kablosu ile 
üretilmiþ olup, ana þebekeye çift 
kutuplu kontak uçlarý arasýnda en az 3 
mm boþluk bulunan bir elektrik 
anahtarý ile baðlanmalýdýr.

   Ürününüzün elektrik baðlantýsýný
   ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrýn.
Önemli:
• Baðlantý ulusal yönetmeliklerle
    uyumlu olmalýdýr.
• Elektrik kablo fiþi kurulumdan sonra
   kolay eriþilebilir olmalýdýr.
• Voltaj ve izin verilen sigorta korumasý
   “Teknik Özellikler" bölümünde
    belirtilmiþtir.
• Belirtilen voltaj, þebeke voltajýnýza eþ
   deðer olmalýdýr.
• Uzatma kablolarý ya da çoklu prizler
    ile baðlantý yapýlmamalýdýr.
• Elektrik þebekesine doðrudan
   baðlantý durumunda cihaz ile þebeke
   arasýna, kontaklarý arasýnda en az 
   3 mm açýklýk olan, elektrik yükü ve
   yerel standartlara uygun bir çok
   Kutuplu þalter yerleþtirilmelidir.
  
   Hasar görmüþ bir elektrik kablosu
   Ehliyetli bir elektrikçi tarafýndan 

i

    Deðiþtirilmelidir.

Ön hazýrlýk
Ürün montajýný emme versiyonu þekilde 
yapmanýz durumunda hava tahliyesi için 
gereken deliði 
hazýrlayýn.
       
       Ocak davlumbazýnýn hava çýkýþýný, 
       sýcak havayý sirkülasyona sokmak 
       ya da elektrik dýþýndaki maddelerle 

Cihaz onarýlmadan çalýþtýrýlmamalýdýr!
Elektrik çarpma tehlikesi vardýr!

Çalýþan cihazlarca üretilen dumanlarý
Tahliye etmek için kullanýlan tahliye
Kanalýna baðlamayýn.

Temin edeceðiniz 150/120 mm çapýnda
Borunun bir ucunu adaptöre diðer ucunu



Uygun Uygun deðil

Tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini
çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde
muhafaza edin.
Ürününüzün ambalajý geri dönüþümlü
malzemelerden üretilmiþtir.

Bacaya baðlayýn.Bu iki baðlantýnýn
davlumbaz en yüksek devirde
çalýþtýðýnda yerlerinden çýkmayacak
sýklýkta olduðunu kontrol edin.Kelepçe
ile sýkýldýðýnda baca içindeki kapaklarýn
çalýþtýðýný kontrol edin.Baca baðlantý
borusu adaptörün içine takýlýrsa hava
geri dönüþümü engelleyen kapakçýklar
kapalý kalacaðý için hava emiþi
gerçekleþmeyecektir.

      Sonbaharýn baðlý olduðu bacalara,
      atýk gazýn atýldýðý bacalara veya
      alev yükselen bacalara baðlantý
      yapmayýnýz.Çýkýþ havasýnýn 
      boþaltýlmasý ile ilgili yetkililerin
      kurallarýna uyun.

A:Alüminyum boru
B:Geri dönüþümü önleyen kapaklar
C:Plastik baca

Geri Dönüþümü önleme sistemi
Davlumbaz çalýþmadýðýnda kapaklar
kapanýr ve dýþarýdan girebilecek olasý
koku ve tozlarýn ortama girmesini

engeller.

Nakliye
Eðer nakliye ihtiyacýnýz olursa öncelikle
ürünün elektrik baðlantýsýný kesiniz ve
davlumbazýnýzý sökünüz .Mümkünse 
orjinal kutusu ile taþýyýnýz ve kutu
üzerindeki taþýma iþaretlerine uyunuz.
Orjinal kutusu yok ise ürünü hasar

görmeyecek þekilde paketleyiniz.

Ambalajýn imha edilmesi

10 TR

Ambalaj malzemeleri çocuklar için



Ürününüzün Kullanýlmasý44

Push buton kontrol
A       Ýkaz lambasý
B       Lamba Açma/kapatma
C       Hýz 1
D       Hýz 2
E       Hýz 3
F       Kapatma

       Kontrol panelindeki ikaz ýþýðý
motor devredeyken sürekli yanar.

Ürününüzde çeþitli hýzlara sahip bir
motor bulunmaktadýr.Ýyi bir performans 
için normal koþullarda düþük hýzlarýn,
güçlü koku ve buhar yoðunlaþmasý
halinde yüksek hýzlarýn kullanýlmasý
önerilir

Davlumbazýnýzý,istediðiniz hýz ayar tuþundan
birine basarak çalýþtýrabilirsiniz.
Kapatma tuþuna basarak
piþirme alanýný aydýnlatabilirsiniz

.
Lamba Açma/Kapatma tuþuna basarak 
piþirme alanýný aydýnlatabilirsiniz.

Dijital göstergeli elektronik
kumanda

A       Hýz 1
B       Hýz 2
C       Ekran
D       Hýz 3
E       Lamba Açma/Kapatma

11 TR

i

A.Hýz 1 tuþu

Bu tuþa basarak Davlumbazýn 1.hýz
 kademesinde çalýþmasýný saðlarsýnýz .
(Ekranda”1 ” belirir. )Davlumbazý
Kapatmak için tekrar bu tuþa bastýðýnýzda
Ekran söner.

B.Hýz 2 tuþu
Bu tuþa basarak davlumbazýnýzýn 2. Hýz
 kademesinde çalýþmasýný saðlarsýnýz 
(ekranda “2” belirir) Davlumbazý 
kapatmak için tekrar bu tuþa bastýðýnýzda
 ekran söner.

C.Ekran
Seçili hýz sembollerini gösterir.(1-2-3)

D.Hýz 3 tuþu
Bu tuþa basarak davlumbazýnýzýn 3. Hýz 
kademesinde çalýþmasýný saðlarsýnýz. 
(ekranda “3” belirir).davlumbazý
 kapatmak için tekrar bu tuþa bastýðýnýzda 
ekran söner.

E. Lamba Açma/Kapatma
Bu tuþa basarak piþirme alanýný 
aydýnlatabilirsiniz.

Metal filtrelerin temizlenme sýklýklarý

Filtreler ekran'da "C" sembolü olarak 
görüldüðünde veya (kullanýma gore) her 
2-3 haftada bir temizlenmelidir. Filtreler 
temizlenip yerine monte edildikten 
sonra "C" sembolünü silmek için (ürün 
kapalý iken) A hýz 1 tuþuna 3 sn'den 
uzun sure basýn. Ekran'da "E" harfi 
görünür ve normal çalýþmaya geçer. "C" 
sembolü silinmeden çalýþtýrmaya devam 
ederseniz kademe tuþlarýnýn herhangi 
birine bastýðýnýzda 1 sn. Süresince aktif 
hýz görünür ve tekrar "C" sembolü 
görünerek motor seçilen kademede 
çalýþmaya devam eder.

Otomatik durma (15 dk.)
Davlumbaz kullanýmýnda, piþirme iþlemi 



Bittikten sonra davlumbazýnýzýn bir
süre daha çalýþtýrýlarak piþirme sonrasý
olacak koku ve buharýn dýþarý atýlmasýný
saðlanmasý önerilmektedir .Bunun için
devir tuþlarýnýn herhangi birine 5 sn.
Sürekli basýldýðýnda otomatik durma
devreye girer. Ürün 15 dk .Çalýþtýkdan
sonra otomatik olarak duracaktýr.
Otomatik durma iþlemi hangi hýz
kademesinde devreye girmiþ ise o hýz
kademesinde 15 dk. Boyunca ekranda yanýp
sönecektir.
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Bakým ve Temizlik 55
Bütün bakým ve temizlik iþlerinden
önce þebeke fiþi çekilmeli veya sigorta
kapatýlmalý ya da
çýkartýlmalýdýr.

Davlumbaza düzenli bakým
uygulayýn!

Alüminyum filtre

Alüminyum filtreleri,havadaki yað
parçacýklarýný tutmaya yarar.
Filtreleri davlumbazdan çýkarýn
ve yumuþak sývý deterjanlý ýlýk
suda bekleterek yýkayýn.ýlýk su ile 
durulayýn ve kurumaya býrakýn.
Alüminyum filtreler bulaþýk 
makinesinde yýkanabilir.Birkaç
yýkamadan sonra alüminyum 
panellerin rengi deðiþebilir.Bu 
normal bir durumdur ve panellerin 
deðiþtirilmesini gerektirmez.
Alüminyum filtreleri normal
kullanýmda ayda bir temizlenmelidir.
Alüminyum filtrenin doluluðu,
ürünün kullaným sýklýðýna,piþirme
türüne ve alüminyum filtrelerinin 
temizliðinin düzenli olarak 
yapýlmasýna baðlýdýr.

Alüminyum filtre kilidini ileri itin.
Filtreyi aþaðýya doðru hafifçe indirip
öne çekin aksi halde filtreyi 
eðebilirsiniz.

Yýkandýktan sonra filtreyi yukarýdaki
adýmlarý tersinden uygulayarak
yuvasýna tekrar takýn.

Metal filtre
Filtreleri ekran’da “C”sembolü
görüldüðünde veya (kullanýma göre)
her 2-3 haftada bir temizlenmelidir.
Filtreler temizlenip yerine monte
edildikten sonra “C” sembolünü
silmek için (ürün kapalý ilken)
(A)Hýz 1 tuþuna 3 sn’den uzun 
basýn.Ekran’da “E” sembolü 
görünür ve normal çalýþmaya
geçer.”C”sembolü silinmeden
çalýþtýrmaya devam ederseniz
kademe tuþlarýndan herhangi birine
bastýðýnýzda 1 sn süre boyunca aktif
devir görünür ve tekrar “C” sembolü
görünerek motor seçilen kademede 
çalýþmaya devam eder.

Karbon filtre (Bacasýz 
kullaným)  

Karbon filtreleri piþirme kokularýný
giderir.

Baca kullanma imkaný olmamasý
durumunda mutfak içerisinde
dolaþan havayý arýndýrýr.
Karbon filtrelerinin doluluðu,ürünün 
kullaným sýklýðýna,piþirme türüne ve
alüminyum filtrelerinin temizliðinin
düzenli olarak yapýlmasýna baðlýdýr.

Karbon filtre aslan yýkanmamalýdýr!
Karbon filtre kullanýlsýn yada
kullanýlmasýn her durumda yað
filtreleri üründe takýlý olmalýdýr!
Ürününüzü alüminyum yað filtresiz
kullanmayýn!

Karbon filter kullanýmý ürünün hava
emiþ performansýný azaltacaktýr.
Koku giderici filtrenin içinde kömür
(aktif karbon)bulunmaktadýr.
Þekil olarak yuvarlak diske

i

i

Alüminyum filtrelerinin çýkarýlmasý

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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Karbon filtrelerinin çýkarýlmasý

Benzeyen bu filtreyi yaklaþýk 6 aylýk
periyodik sürelerle deðiþtirmeniz
gerekmektedir.
Karbon filtreyi Beko yetkili 
servis’lerinden temin edebilirsiniz.

i

Alüminyum filtrelerini sökün.
Alüminyum filtreyi çýkarmak için 
karbon filtreyi çevirerek týrnaktan
kurtarýn ve daha sonra çýkarýn.
Yeni karbon filtreyi takýn.
Alüminyum filtreyi takýn. 

Davlumbazýn temizlenmesi
      Davlumbaz sadece þebeke prizi 
      çekiliyken veya sigorta kapalýyken
      temizlenmelidir!
      Davlumbaz,sonrasýnda su buharý
      nedeniyle güvenli bir þekilde
      çalýþacaðý garanti edilemediði
      için buharlý bir temizleyici ile
      temizlenmelidir.

Davlumbazýn dýþ yüzeyleri sadece
yumuþak bir temizlik maddesi (örn.
Bulaþýk deterjaný)ile temizlenmelidir.
Kuvvetli temizlik maddeleri,
aþýndýrýcý maddeler ve sivri cisimler
kullanýlmamalýdýr.

Paslanmaz çelik yüzeyler piyasada
bulunan bir paslanmaz çelik temizleyici
ve aþýndýrýcý olmayan yumuþak bir sünger
 

Veya bez ile temizlenmelidir.Paslanmaz
çelik yüzeylerin temizlenmesi
sýrasýnda silme hareketi,çizimleri 
önlemek için yüzeyin yapýsý yönünde
gerçekleþtirilmelidir.

• 
• 

• 
• 

• 

• 



15 TR

Tüketici Hizmetleri

Beko çaðrý Merkezi

66

Deðerli Müþterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar iyi hizmet vermenin de önemine inanýyoruz. bu nedenle
siz bilinçli tüketicilere çok geniþ kapsamlý yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanýn 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasýnda hizmet vermeye
baþladi. Doðrudan bu numarayý çevirerek Beko Çaðrý Merkezine baþvurabilir ve arzu

ettiðiniz hizmeti talep edebilirsiniz. 

*Sabit telefonlardan yapýlan aramalarda þehir içi arama tarifesi üzerinden,cep
telefonu ile yapýlan aramalarda ise GSM-GSM Tarifesi üzerinden ücretlendirme 
yapýlmaktadýr.

Çaðrý merkezimizde ayrýca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri
bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks
çekerek de ulaþabilirsiniz.
Yazýlý baþvurular için adresimiz:Beko Çaðrý Merkezi,Arçelik A.Þ.Ankara Asfaltý Yaný,
34950 Tuzla/ÝSTANBUL

Aþaðýdaki önerilere uymanýzý rica ederiz.
1.Ürünüzüzü aldýðýnýzda Garanti belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz.
2.Ürününüzü kullanma kýlavuzu esaslarýna göre kullanýnýz.
3.Ürününüzle ilgili hizmet  talebiniz olduðunda yukarýdaki telefon numaralarýndan 
Hizmet Merkezimize baþvurunuz.
4.Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartý”ný sorunuz.
5.Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden “HÝZMET FÝÞÝ” istemeyi unutmayýnýz.
Alacaðýnýz Hizmet Fiþi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda
size yarar saðlayacaktýr.
6.Kullaným ömrü: 10 yýldýr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma süresi.) 









Beko tarafýndan verilen bu garanti, Davlumbaz’ýn normalin dýþýnda kullanýlmasýndan 
doðacak arýzalarýn giderilmesini kapsamadýðý gibi, aþaðýdaki durumlarda garanti dýþýdýr:

 1.Kullanma hatalarýndan meydana gelen hasar ve arýzalar,
2.Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme,boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan 
hasar ve arýzalar.
3.Voltaj düþüklüðü veya fazlalýðý;hatalý elektrik tesisatý;ürünün etiketinde yazýlý voltajdan 
farklý voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arýzalar,
4.yangýn ve yýldýrým düþmesi ile meydana gelecek arýzalar ve hasarlar.
5.Ürünün kullanma kýlavuzlarýnda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan 
kaynaklanan arýzalar.

Ürüne yetkisiz kiþiler tarafýndan yapýlan müdahalelerde ürüne verilmiþ garanti sona 
erecektir.

Yukarýda belirtilen arýzalarýn giderilmesi ücret karþýlýðýnda yapýlýr.

Ürünün kullaným yerine montajý ve nakliyesi ürün fiyatýna dahil deðildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluðu, tüketicinin malý 
satýn aldýðý satýcý,bayi,acenta yada 
temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý,ürün üzerindeki orjinal seri 
numarasý kaldýrýldýðý veya tahrif 
edildiði takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluðu  KEMA Quality B.V. (Utrechtseweg 310, 6812 Arnhem P.O. 
Box 5185,6802 ED Arnhem The Netherlands Tel: +31 26 3 56 20 00 Fax: +31 26 3 52 
58 00 E-mail: customer@kema.com) tarafýndan belgelenmiþtir.

Menþei :TÜRKÝYE 

ARÇELÝK A.Þ. Tuzla 349 50 Ýstanbul
TelÇ (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 80 80

Garanti ile ilgili olarak
Müþterinin Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar



GARANTÝ
BELGESÝ

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD.

ADV 5400I
ADV 5590I

ADV 5560 I
ADV 5690 I

ADV 5570 I
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