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Uydu Alıcısı
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, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir 
başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

Bu kullanma kılavuzu...
Cihazı hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. 
• Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.
• Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde 
saklayın.
• Ayrıca cihaz 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.
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De€erli Müflterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet 
vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle 
siz bilinçli tüketicilere çok genifl kapsamlı yeni 
hizmetler sunmaya devam ediyoruz.
Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-
22:00 saatleri arasında hizmet vermeye baflladı. 
Do€rudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet 
Merkezine baflvurabilir ve arzu etti€iniz hizmeti 
talep edebilirsiniz.

Afla€ıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldı€ınızda Garanti Belgesi 
Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına 
göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz 
oldu€unda yukarıdaki telefon numaralarından 
Ça€rı Merkezimize baflvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene ‘‘teknisyen 
kimlik kartı’’nı sorunuz.

Tüketici Hizmetleri

D-Smart Müşteri Hizmetleri
0212 478 03 03

Yeni Numaralar:
444 1 404

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)

Di€er Numaralar:
(0216) 585 8 404

*Sabit telefonlardan  yapılan aramalarda 
flehir içi arama tarifesi üzerinden, cep 
telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-
GSM Tarifesi üzerinden ücretlendirme 
yapılmaktadır. Hizmet Merkezimize ayrıca 
www.beko.com.tr adresindeki Tüketici 
Hizmetleri Bölümünde bulunan formu 
doldurarak 0216 585 8 404 nolu telefonu 
arayarak ya da  0216 423 23 53 nolu 
telefona faks çekerek de ulaflabilirsiniz. 
Yazılı baflvurular için adresimiz: Beko 
Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 
34950 Tuzla/‹STANBUL

*Sabit telefonlardan  yapılan aramalarda flehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile 
yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

5. ‹fliniz bitti€inde servis teknisyeninden 
‘‘H‹ZMET F‹fi‹’’ istemeyi unutmayınız. 
Alaca€ınız Hizmet Fifli, ilerde ürününüzde 
meydana gelebilecek herhangi bir sorunda 
size yarar sa€layacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün 
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça süresi)











Beko tarafından verilen bu garanti, D-Smart Uydu Alıcı’nızın normalin dışında kullanılmasından 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 kaynaklanan arızalar.
Ürüne yetkisiz kişiler tarafından 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 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.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.
Menşei: Türkiye

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat 
etmesi gereken hususlar

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 İSTANBUL Tel.: (0-212) 314 34 34

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat 
etmesi gereken hususlar



Garanti Belgesi

BEKO D-Smart Uydu Alıcı’nızın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş'nin 
yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale 
edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim 
hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren 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 yada başka bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeyecekir. Garanti süresi içerisinde, yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. 
Tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre mamülün Yetkili Servis atölyelerimize, Yetkili Servis atölyelerimizin 
bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün 
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı yada ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya 
kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketecinin 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;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az 
dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa 
arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili Satıcımız, bayi, acente temsilciliği, 
ithalatçı yada imalatçısından birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince 
düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak 
değiştirme bedel iadesi veya ayıp oranında indirimi talep edebilir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun ve 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.

Seri No  : Adres      :
Tip  :
Teslim Tarihi, Yeri :
Fatura Tarih, No : Tel-Faks      :
Satıcı Firma Ünvanı : Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Arçelik A.Ş.
GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRDIMCISI

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 64898 no’lu ve 23.01.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeliyecektir.

Garanti Belgesi


