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

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

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde         doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
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1 Güvenlik Uyarıları    

• Ürününüz 220-240 Volta göre 
ayarlanm›flt›r.

• Güvenli€iniz aç›s›ndan ›slak elle 
ürününüzü çal›flt›rmay›n›z.

• Ürününüzün gövdesini suya 
sokmay›n›z, gerekli oldu€u du-
rumlarda önce fifli prizden çekerek 
sadece nemli bir bezle siliniz, kuru 
bir bez ile kurulay›n›z.

• Ürününüzü ara vermeden; Ç›rp›c› 
aksesuarlar›n› 10 dakikadan, 
spiral kar›flt›r›c› aksesuarlar›n› 2 
dakikadan fazla kullanmay›n›z 
ve ara verdikten sonra motorun 
so€umas›n› bekleyiniz.

• Ürününüz dört de€iflik h›z ve 
TURBO konumunda kullan›labilir. 
Haz›rlanacak malzemeye göre 
uygun h›z› seçmeniz gerekir. 
Genelde kar›flt›rma ifllemi için dör-
düncü yani en h›zl› devri kullanmak 
gereklidir. Ancak kar›flt›rmaya 
birinci h›zda yani yavafl devirde 
bafllay›n›z. Birkaç saniye sonra da, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü h›za 
geçiniz. Böylece hem motoronu-
zun ömrünü uzatm›fl olursunuz, 
hem de kar›flt›rd›€›n›z malzemenin 
kab›n d›fl›na s›çramas›n› önlersiniz.

• Besleme kablosu hasar görürse 
bu kablo 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 olmak-
sızın, kullanılmamalıdır.

• Çocuklar ürün kullanılırken 
gözetim altında bulundurulmalı ve 
çocukların ürün ile oynamadıkların-
dan 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€mesini KAPALI/OFF duru-
muna getirip motorun tamamen 
durmas›n› bekleyiniz ve fifli prizden 
çekiniz.

Cihaz›n›z› çal›flt›rmadan önce kul-
lanma k›lavuzunun garanti ile ilgili 
bölümü dahil tamam›n› dikkatlice 
okuyunuz. 

Fatura asl›n› veya fotokopisini ileri-
de garanti konusunda olabilecek
ihtiyaç için saklay›n›z. 

Bu cihaz ev içinde kullan›lmak 
üzere üretilmifltir.       
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2 Cihazın Teknik Özellikleri

1 Mikser motor gövdesi
Kar›flt›r›c› spiral ve ç›rp›c› ç›karma 
dü€mesi
Çal›flt›rma ve h›z ayar dü€mesi
TURBO dü€mesi
Ç›rp›c›lar
Kar›flt›r›c› spiraller

2

3

4

5
6

Gerilim : 220-240V~  50 Hz
‹zolasyon s›n›f› :
Boyutlar : ø 180 x 80 x 140 mm.
Güç : 275 W max.
Net a€ırlık : 930 gr.

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.

01
23
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3 Cihazın Kullanılması

Ç›rpma:

Ürününüzü çal›flt›rmadan önce 
malzemeleri uygun bir kaba koyu-
nuz. Beyaz renk diski olan ç›rp›c›y›, 
boyas›z olan delikten yuvaya 
sokunuz (Resim 1).

(Resim 1)
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Ürününüzü prize takarken, 
çal›flt›rma ve h›z ayar dü€mesinin 
“0” konumunda oldu€undan 
emin olunuz. Ç›rp›c›lar› takmadan 
motoru çal›flt›rmay›n›z. Ürününüzü 
çal›flt›rmak için gövde üzerindeki 
çal›flt›rma ve h›z ayar dü€mesini 
kullan›n›z. Dü€menin yan›nda h›z 
kademesini gösteren 0, 1, 2, 3 ve 
4 rakamlar› yazmaktad›r. Ürününü-
zün çal›flma h›z›n›, çal›flt›rma ve h›z 
ayar dü€mesini s›ras›yla ilerleterek, 
kademe kademe artt›r›n›z (Resim 
2).

Ani yüksek h›za ihtiyac›n›z 
oldu€unda, TURBO dü€mesine 
basarak maksimum h›za 
ulaflabilirsiniz (Resim 3). Ürününü-
zü kab›n üzerinde ve yatay flekilde 
tutunuz. Ç›rp›c›lar kab›n dibine dik 
durumda kullan›lmal›d›r.

‹çi teflon kaplanm›fl kaplarda 
ürününüzü dikkatli kullan›n›z, 
aksi halde teflonunuz çizilebilir. 
Mayonez, omlet, bisküvi ile yap›lan 
çeflitli kekler, muhallebi, krema, 
peynirli kar›fl›mlar, sos ve çorba 
haz›rlamak, yumurta ç›rpmak için 
ç›rp›c› teller kullan›l›r. Yumurta be-
yaz› gibi malzemeleri ç›rpmak veya 
az miktarda krema yapmak için 
dar ve uzun bir kap kullan›n›z.

‹ki ç›rp›c›y› mutlaka birlikte 
çal›flt›r›n›z. Ç›rp›c›lar› kullan›rken, 
ç›rpma iflleminin bafl›nda 
ve kar›fl›ma ek malzemeler 
katt›€›n›zda ürününüzü birinci 
h›z kademesinde çal›flt›r›n›z. Bu 
h›z yeterli olmad›€›nda s›ras›yla 
ikinci, ücüncü ve dördüncü h›z 
kademelerine geçiniz. Ani yüksek 
h›za ihtiyac›n›z oldu€unda TURBO 
dü€mesine basarak maksimum 
h›za ulaflabilirsiniz (Resim 4).    

Ürününüzü ara vermeden 10 
dakikadan uzun süre kullanmay›n›z 
ve ara verdi€inizde motorun 
so€umas›n› bekleyiniz.
‹fliniz bitti€inde ç›rp›c›lar› ç›karmak 
için çal›flt›rma h›z ayar dü€mesini 
“0” konumuna getirdikten sonra 
öndeki kar›flt›r›c› spiral ve ç›rp›c› 

(Resim 2)

01234

(Resim 3)

(Resim 4)
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ç›karma dü€mesine bas›n›z (Resim 
5). Ürününüzün gövdesini sadece 
nemli bezle siliniz.

Kar›flt›rma:
Her türlü hamuru haz›rlarken, 
çi€ k›yma vb. kar›flt›r›rken 
kar›flt›r›c› spiraller kullan›l›r. Hamur 
kar›flt›r›rken mutlaka h›z› 4. sevi-
yeye getiriniz. Beyaz renk diski 
olan ç›rp›c›y›, boyas›z olan delikten 
yuvaya sokunuz. Di€er kar›flt›r›c› 
spiral ise, öteki yuvaya yerlefltirilir 
(Resim 6). 

Aksi halde hamur kar›fl›m› ürün 
gövdesine do€ru ilerleyebilir. 
Kar›flt›rma ifllemine bafllamadan 
önce malzemeyi kaba koyun ve 
kar›flt›r›c› spiralleri kab›n dibi-
ne de€direrek ürünü çal›flt›r›n. 
Kar›flt›rma ifllemi s›ras›nda yeni 
malzemeler ekledi€inizde, h›z› 

birinci seviyeye getirin. Malzeme-
leri ekledikten sonra h›z› yeniden 
dördüncü seviyiye getirerek 
eklediklerinizi kar›flt›r›n. Malzeme-
nin iyi kar›flt›€›ndan emin olmak 
için kar›flt›r›c› spiralleri, kafl›kla  
kar›flt›r›yormufl gibi kab›n içinde 
h›zla çevirin. Kar›flt›r›c› spiralleri ara 
vermeden en fazla 2 dakika kul-
lanarak 400 gr. unu hamur haline 
getirebilirsiniz. Bu ifllemden sonra 
ara vererek motorun so€umas›n› 
bekleyiniz. ‹fliniz bitti€inde  
çal›flt›rma ve h›z ayar dü€mesini 
“0” konumuna getirdikten sonra, 
kar›flt›r›c› spiral ve ç›rp›c› ç›karma 
dü€mesine basarak kar›flt›r›c› 
spirallerini ç›kar›n›z.

(Resim 5)

(Resim 6)
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• Temizli€e bafllamadan önce fifli 
prizden ç›kart›n›z.

• Temizli€in kolay yap›labilmesi 
için aksesuarlar›n kullan›m›ndan 
hemen sonra y›kan›p kurutularak 
saklanmas› önemlidir.

• Mikser motor gövdesini suya 
dald›rmay›n›z, akan su alt›nda veya 
bulafl›k makinas›nda y›kamay›n›z. 
Il›k nemli bir bezle silip (piyasada 
tavsiye edilen s›v› deterjanlarda 
kullan›labilir) kurulay›n›z. Temizlik 
s›ras›nda afl›nd›r›c› kimyasallar 
kullanmay›n›z.

• Kar›flt›r›c› spiralleri ve ç›rp›c›lar› 
bulafl›k makinas›n›n üst raf›nda 
y›kayabilirsiniz.

4 Bakım ve Temizlik
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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 haftan›n 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri aras›nda hizmet 
vermeye başlamas›n›n ard›ndan, Beko Hizmet Merkezi de haftan›n 7 günü 08:00 - 
24:00 saatleri aras›nda yeni telefon numaras› olan 444 1 404 ile canl› olarak hizmet 
vermeye başlad›.
Do€rudan bu numaray› çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu 
etti€iniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:
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.)



Garanti ile ilgili olarak
Müşterinin Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar

BEKO tarafından verilen bu garanti, Mikser’in normalin dışında kullanılmasından doğacak arıza-
ların 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 kaynaklanan 
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, tüketicinin malı satın al-
dığı 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.

Üretim Yeri : Türkiye

Ürününüzün CE uygunluğu TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND 
Tel: +49 221 8063087  tarafından onaylanmıştır.

Ça€r› Merkezi

444 1 404
Di€er Numara

0216 585 8 404
ARÇEL‹K A.fi. Tuzla 34950 ‹stanbul 
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53



BEKO Mikser’in, 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 yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden 
fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde 
farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente, temsilciliği-
mizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla 
arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi 
yapılacaktır. 
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ,Tüketicinin ve Reka-
betin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi 
Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Mikser

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

Seri No:
Tip: BKK 1150
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 59509 no’lu ve 27.08.2008 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.  

GARANT‹ 
BELGES‹


