
Derin Dondurucu

Kullanma Kılavuzu

BK 3400 A+CF



EEE Yönetmeligine Uygundur PCB  içermez



UYARI!

Tümüyle çevre dostu bir so utucu gaz olan R600a (yaln zca belirli kosullar alt nda yan c d r) ile
çal san so utucu cihaz n z n normal bir sekilde çal smas n  sa lamak için asa daki kurallar
uygulamal s n z:

Cihaz n etraf ndaki serbest hava dolas m n  engellemeyin.
Buz çözme islemini h zland rmak için üreticinin önerdiklerinin d s nda mekanik cihazlar

kullanmay n.
So utucu gaz devresine zarar vermeyin.
G da saklama bölmesi içinde üreticinin önermis olabilece i elektrikli cihazlar d s nda herhangi

bir elektrikli cihaz kullanmay n.
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220-240

Ürünün üretim ve stoklaması
esnasında kullanılan plastik

parçaları (ön ve arkada
bulunmaktadir) ürünü

çalıştırmadan önce alınız.

Derin dondurucunuzda kapak kilidi var ise,
derin dondurucunuzu kilitli tutun ve anahtarları
çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde

muhafaza edin. Kullanım ömrü dolduğunda derin
dondurucunuzu atmadan önce kapak kilidini

etkisiz hale getirin. Çocukların derin dondurucunun
içinde kilitli kalmaması için son derece önemlidir.

Derin dondurucunun içinde kilitli
kalmak hayati tehlike arzedebilir.

Ürünün plastik çerçevesi
ve sepet yüzeyi üzerinde biriken

buzu plastik buz kazıyıcı kullanarak
yüzeyden uzaklaştırınız. Buzu kazımak
için metal parça kullanmayınız.

Temizlenmeyen buz kapının
düzgün kapanmasını

engelleyecektir.
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Kapak sapi

Separatör

Üst kapak
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Ayd nlatma

Saklama sepeti

Kilit

Kontrol panosu

Plastik takviyeler
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Hızlı
Dondurma

Butonu/Lambası

Hızlı
Dondurma
Konumu

T

E er derin dondurucunun tamam n  taze g dalar ile
dolduracaksan z, süreyi 48 saate ç kar n z. H zl  dondurma
yapmak için
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” ”Max / Pozisyonuna al n z. H zl  Dondurma
lambas  yanacak ve cihaz H zl  Dondurma konumuna
ge ecektir. 50 saat i inde tekrar ekonomik moda otomatik
olarak d necektir.

d

Termostat  Min' den (az soguk) Max'a kadar (en so uk) ayarlayabilirsiniz. ”H zl  Dondurma”

yapmak için
ı ğ ı ı

ı ı ıtermostat Max / konumun a al n z.d

H zl  Dondurmaı ı ç
üğme konumunu değiştirebilirsiniz.

fonksiyonunu manuel olarak iptal etmek i in Termostat
ayar d
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1. Derin dondurucunuzun kapa n aç n z ve buz erime i lemi bitene kadar aç k tutunuz.
2. Separatörü yerinden ç kar n z.
3. Separatörü derin dondurcunun alt na su tahliye tapas n n alt na gelecek ekilde yerle tiriniz.
4. Su tahliye tapas n  çevirerek yerinden ç kar n z.
5. Separatörü su ile doldukça bo alt p tekrar su tahliye tapas n n alt na gelecek ekilde

yerle tiriniz. Bu i lemi buz erime i lemi bitene kadar tekrar ediniz.
6. Su tahliye tapas n  çevirerek yerine tak n z.
7. Separatörü yerine tak n z.
8. Derin donducunuzun kapa n  kapat n.
9. Derin dondurucunuzun fi ini toprakl  prize tak n z.

10. K rm z  lamba sönünceye kadar derin dondurucunuzu bo olarak çal t r n. K rm z  lamba
söndü ünde yiyeceklerinizi derin donducunuza tekrar koyabilirsiniz.
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444 1 404

0216 585 8 404

0   216   585   8   404







Garanti ile ilgili olarak m şterinin dikkat

etmesi gereken hususlar

ü

AR ELIK A. . Tuzla 34950 Istanbul     Tel.:(0-216) 585 85 85   Fax: (0-216) 585 85 80

a r Merkezi: 444 1 404                            (0-216) 585 8 404

Ç Ş

Ç ğ ı

BEKO tarafından verilen bu garanti, derin dondurucunun 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.

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.

Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.

İmalatçı/İthalatçı

Menşei: Romanya

Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad. No: 2-6 Siitliice



Derin Dondurucu

ARÇELIK A.Ş.

GENEL MÜDÜR                        GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No

Tip                                  BK 3400 A+ CF

Teslim Tarihi, Yeri

Fatura Tarihi, No

Satıcı Firma Ünvanı

Adres

Tel-Faks

Sat c Firma (Kae ve Imza)ı ı

:

:

:

:

:

Garanti Belgesi

BEKO buzdolabının, 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 ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) 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 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili

servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten

itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş., ürünün tamiri

tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanmına 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.

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,

-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 bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini,

bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için , Tüketicinin 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

Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca , Tüketicinin ve

Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanl

Gümrük ve Ticaret Bakanl
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Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı’nın 89583 no’lu ve 20.08.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmi r.

Bu bölümü, ürünü aldıgınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve ka eleyecektir
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