
3200

Çamafl›r Makinesi

K u l l a n m a  K › l a v u z u





De¤erli Müflterimiz,

Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen

ürününüzün size en iyi verimi sunmas›n› istiyoruz. Bunun için, bu

k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice okuman›z›

ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz.

w w w. b e k o . c o m . t r
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Marka
Model
Mamül kategorisi
Enerji verim s›n›f›
Çevre koruma sembolü
Enerji tüketimi (kWh)
Y›kama performans s›n›f›
S›kma performans s›n›f›
S›kma verimi
En yüksek s›kma devri (d/d)
Kuru çamafl›r kapasitesi (kg)
Su tüketimi (lt)
Program süresi (dakika)
Y›ll›k enerji tüketimi (kwh)
Y›ll›k su tüketimi (lt)
Gürültü (y›kamada)
Gürültü (s›kmada)

Ener j i  E t ike t lemesi  B i lg i le r i

BEKO 
3200
Önden Yüklemeli Çamafl›r Makinas›
A

1,04
A
A
%44
1600
5,5
49
125
208
9800

Y›ll›k tüketim de¤erleri, standart 60 derece pamuklu program›nda 200 y›kama baz al›narak hesaplanm›flt›r. Bu, dört kiflilik bir aile için ortalama y›ll›k tüketime karfl›l›k gelmektedir.
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*:Enerji Etiketi Program› EN 60456:1999 ve IEC 60456 Ed.4 2001
Su ve enerji tüketimi, su bas›nc›, sertli¤i ve s›cakl›¤›, çevre s›cakl›¤›, çamafl›r cinsi ve miktar›, yard›mc› fonksiyon secimi ve elektrik voltaj›ndaki de¤iflimlere ba¤l› olarak yukardaki tablodan farkl›l›k
gösterebilir.



‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

1. Bölüm:
Kul lan›m öncesi  yap› lmas›

gereken ifl lemler ve güvenl ik
uyar› lar ›

4.  Bölüm:
Makineniz in

çal ›flt › r › lmas›

3.  Bölüm:
Yerleflt i rme ve
i lk çal ›flt › rma

5. Bölüm:
Bak›m ve temizl ik

6.  Bölüm:
Prat ik ve yarar l ›

b i lg i ler

7.  Bölüm:
Uyar› lar  ve
tavs‹yeler

8.  Bölüm:
Yetki l i  Servis

ça¤›rmadan önce
yap› lmas›
gerekenler

2.  Bölüm:
Teknik özel l ik ler

10. Bölüm:
Ye t k i l i  S e r v i s l e r

9.  Bölüm:
Tüket ic i  Dan›flma

Servis i
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Çamafl›r
makineniz 220 Volta

göre ayarl›d›r.

1. Bölüm:
Ful lautomat ic çamafl›r
makinesini  kul lanmadan
önce yap› lmas› gereken
ifl lemler ve güvenl ik
uyar› lar ›Evinizdeki

sigorta 16 Amper ve gecikmeli
tip olmal›d›r. Sigortan›z uygun
de¤il ise ehliyetli bir elektrikçiye

16 Amperlik gecikmeli tip
sigorta ba¤lat›n›z.

Makinenizi
kullan›ma haz›r duruma

getirmek için Arçelik Yetkili
Servisi’ni ve tesisat›n›z uygun
de¤ilse ehliyetli bir tesisatç›y›

ça¤›r›n›z.

1. Bölüm:
Ful lautomat ic çamafl›r
makinesini  kul lanmadan
önce yap› lmas› gereken
ifl lemler ve güvenl ik
uyar› lar ›

Çamafl›r makinesinin
performans›, makinenin ve kullan›lan temizlik

maddesinin bileflik etkisine de ba¤l›d›r. Kalitesiz ve
niteli¤ine uymayan temizlik maddeleri kullan›ld›¤›nda

lekeler sabitleflecektir. Lekeli çamafl›rlar›n›z› makinenizde
y›kamadan önce ilerideki sayfalarda

bahsedildi¤i flekilde temizlemeye
özen gösteriniz.

‹lk çal›flt›rma ifllemini makinenizi
temizlemek için çamafl›r yüklemeden,
deterjanl› olarak yap›n›z.
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Transformatörlü ya da
transformatörsüz kullan›mda,
topraklama tesisat›n› ehliyetli bir
elektrikçiye yapt›rmay› ihmal
etmeyiniz. Topraklama
yap›lmadan kullanma halinde,
ortaya ç›kabilecek zarardan
firmam›z sorumlu olmayacakt›r.

Sat›n alm›fl
oldu¤unuz ürünün

kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
Bu, ürünün fonksiyonunu

yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma

süresidir.



Makineniz elektri¤e
ba¤lanmadan ön
kapa¤› aç›lmaz. Ön
kapa¤› açmak için
sayfa 9 da belirtilen
elektrik ba¤lant›s›
yap›ld›ktan sonra,
açma/kapama
butonuna, daha
sonra da kap› açma
tufluna bas›n›z.
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Üretim esnas›ndaki
kalite kontrol ifllemleri

nedeniyle makinenizde bir
miktar su kalm›fl olabilir.
Bunun makinenize hiçbir

zarar› yoktur.

t›k..



1. Üst tabla
2. Baflla / Dur tuflu
3. Gösterge
4. Kap› açma tuflu
5. Açma/Kapama butonu

2. Bölüm:
Teknik özel l ik ler
2. Bölüm:
Teknik özel l ik ler

8
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6

3 51 42

6. Deterjan çekmecesi
7. Programlama tufllar›
8. Ön Kapak
9. Tekmelik
10.Tekmelik vidalar›

Maksimum kuru çamafl›r

kapasitesi

Yükseklik

Genifllik

Derinlik

Net a¤›rl›k

Elektrik girifli

Toplam ak›m

Motor gücü

Is›t›c› gücü

Toplam güç

Y›kama/durulama devri

Maksimum s›kma devri

5.5 kg.

85 cm.

60 cm.

59 cm.

78 kg.

220 V/50 Hz.

10 A

650 W

1900 W

2350 W

52 dev./dak. (Pamuklu ve Sentetik)

WoolMove® (Yünlü)

1600 dev./dak.
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3. Bölüm:
Yerleflt i rme ve i lk
çal ›flt › rma

3. Bölüm:
Yerleflt i rme ve i lk
çal ›flt › rma

1. Nakliye emniyetlerinin ç›kar›lmas›

C C P

Nakliye
emniyetlerinin boflaltt›¤›

deliklere, ambalaj torbas›ndaki "P"
plastik tapalar›,
itilerek tak›l›r.

Makineniz asla
hal› kapl› zemin üzerine

yerlefltirmeyiniz. Aksi takdirde
makineniz alttan hava alamayaca¤› için

elektrikli parçalar› afl›r› ›s›nabilir. Bu
durum makinenizin

ar›zalanmas›na neden
olabilir.

Makine çal›flt›r›lmadan önce nakliye emniyetlerinin
kesinlikle ç›kar›lmas› gerekir. Bunun için,
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Dikkat!
Herhangi bir nakliye
s›ras›nda tekrar
kullanmak üzere
nakliye emniyetlerini
saklay›n›z.

"C" civatalar›
uygun bir anahtar

yard›m›yla saat yönünün
tersine çevrilerek

gevfletilir.

Nakliye emniyetleri
çekilerek ç›kar›l›r.



2. Ayaklar›n ayarlanmas›

Makinenizin daha sessiz ve
titreflimsiz çal›flabilmesi için,

ayaklar›n›n üzerinde düzgün ve
dengede durmas› gerekir. Makinenizin

ayaklar› ayarlanabilir. Önce plastik
kontra somunu gevfletiniz. Aya¤›
ayarlayarak dengeyi sa¤lad›ktan

sonra plastik kontra somunu
yukar› do¤ru s›k›flt›r›n›z.

Musluktan en az 1,
en çok 10 bar bas›nçla su akmas›

makinenizin verimli çal›flmas›n›
sa¤layacakt›r. (1 bar, tam aç›lm›fl musluktan

1 dakikada 8 litreden fazla su akmas›
demektir.)

3. Su ba¤lant›lar›n›n
yap›lmas›
a) Su girifl hortumlar›

SICAK SO⁄UK

Makinenizin
so¤uk ve s›cak su için

iki ayr› su girifli vard›r. Makine ile birlikte
verilen hortumlar, dirsekli uçlar› makine

su girifl vanalar›na gelecek
flekilde tak›n›z.

Ba¤lant› yerlerinde
oluflabilecek su

s›zmalar›n›
engellemek için, hortum

ambalaj› içine 4 adet lastik
conta konmufltur.

Bu contalar su girifl
hortumlar›n›n her iki

ucuna da tak›n›z.

Ba¤lant› yerleri su bas›nc›
alt›nda oldu¤u için, ba¤lant› yap›ld›ktan

sonra musluklar› sonuna kadar aç›n›z. Ba¤lant›
yerlerinin su s›zd›rmazl›¤›n› kontrol ediniz. Ortaya

ç›kabilecek su kaçaklar›n› ve bunun verece¤i
zararlar› önlemek için, makineyi

kullanmad›¤›n›z zamanlarda,
musluklar› kapal› tutunuz.

8



b) Su boflaltma hortumu

Su boflaltma hortumu lavabo
ya da küvet kenar›na
tak›labilir. Hortumun
k›r›lmamas›na dikkat ediniz.
Boflaltma hortumu, kirli su
boflaltma deli¤ine, ç›k›fl
dirse¤ine tak›ld›¤›nda, lavabo
ya da küvete as›ld›¤›nda,
hortum dirse¤i
parças›yla
düflmeyecek
flekilde
sabitlenebilir.

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

11
0

Hortum,
yerden en çok 100 cm

yükse¤e tak›labilir.
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4. Elektrik
ba¤lant›s›n›n
yap›lmas› Mutlaka toprakl›

priz kullan›n›z.

Dikkat!

Çamafl›r

y›kamaya

bafllamadan

önce flu

noktalara dikkat

ediniz:

Çamafl›r makinesinin
fiflini, mutlaka uygun
gerilim ve ak›mla
beslenen toprakl› prize
tak›n›z. (Bak›n›z: Bölüm
1 Kullan›m Öncesi
Yap›lmas› Gereken
‹fllemler) Makinenizin
anma gerilimi 220 Volt
ve sigorta de¤eri 16
Amperdir.

Muslu¤u
açt›n›z m› ?

Boflaltma
hortumunu uygun

flekilde
ba¤lad›n›z m› ?

Fifli
takt›n›z

m› ?

Ön kapa¤›
kapatt›n›z

m› ?
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Kontrol paneli

Baflla / Dur
Göstergesi

Baflla / Dur
Tuflu

S›kma devri
Göstergesi

Kalan Süre
Göstergesi

Yard›mc›
Fonksiyon

Tuflu

Seçim
de¤ifltirme

tufllar›
Favori
Tuflu

Kap› Açma
Tuflu

S›cakl›k
Göstergesi

Yard›mc›
Fonksiyonlar
Göstergesi

Program
Ad›m›

Göstergesi

Ekonomi
Göstergesi

Kap› Açma
Göstergesi

Y›kama Program
Göstergesi

Açma / Kapama
Butonu

SEÇ Tuflu

11
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Çamafl›rlar› cinslerine (pamuklu,
sentetik, yünlü), kirlilik derecelerine
 göre ay›r›n›z. Beyaz çamafl›rlarla
renklileri birlikte y›kamay›n›z.
Çamafl›rlar›n›z›n üzerindeki kemer,
kol dü¤mesi vb. sert cisimleri
ç›kar›n›z. Cepleri boflalt›n›z.
Fermuarlar› kapat›n›z ve dü¤meleri
ilikleyiniz. Lekeli çamafl›rlar için
bölüm 6’ya bak›n›z. Makineniz, özel
yünlü program› ile “elde y›kanabilir”
iflareti olan yünlü ve narin ipekli
çamafl›rlar›n›z› zarar vermeden
y›kayabilir.

Y›kanacak çamafl›rlar›n ayr›lmas›

Ön haz›rl›k

Deterjan ve yumuflat›c› seçimi

Çamafl›rlar›n makineye konulmas›

Çamafl›rlar›,
açarak doldurmaya özen gösteriniz.
El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini

d›fla çevirerek makineye
yerlefltiriniz.

Kapa¤› kapat›rken,
kapak cam› ile körü¤ün aras›na

çamafl›r s›k›flmamas›na dikkat ediniz.
Ön kapak iyice kapanmazsa y›kama

bafllamaz.

Kullan›lmas› gereken
deterjan miktar›, suyun sertli¤ine,

çamafl›r›n miktar›na ve çamafl›r›n kirlilik
derecesine ba¤l›d›r. Önerilen miktarlar
deterjan ambalaj› üzerinde yaz›l›d›r.
E¤er çamafl›rlar›n›z az kirli ve/veya
suyunuz düflük sertlikte ise daha az

miktarda deterjan kullan›n›z. Aksi
takdirde afl›r› köpük
ile karfl›laflabilirsiniz.

Makinenizde, otomatik
çamafl›r makineleri için gelifltirilmifl

deterjan kullan›lmal›d›r.
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Makineyi Çal›flt›rma:

Açma/kapama tufluna bas›ld›¤›nda makineniz programlama konumuna geçecektir.
Program göstergesinde PAMUKLU, 60°C, 1000 d/d anay›kama program› yer alacakt›r.

Kap› kapal› iken, kap› açma ›fl›¤› yanar, Baflla/Dur ›fl›¤› ise yan›p söner. Kap›
aç›ld›¤›nda ise Kap› Açma Ifl›¤› yan›p sönecektir.

4. Bölüm:
Makineniz in
çal ›flt › r › lmas›

4. Bölüm:
Makineniz in
çal ›flt › r › lmas›

13

Ön kapa¤› açmak için Kap› Açma Ifl›¤› yanar konumda iken
Kap› Açma Tufluna bas›n.

S E Ç
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Seç tuflunun görevi:

Baflla/Dur ›fl›¤›n›n yan›p sönmesi, makinenizin çal›flmaya haz›r oldu¤unu gösterir. Göstergede görülen de¤erler ile
y›kamay› bafllatmak için Baflla/Dur tufluna basmak yeterlidir.

1 Y›kama program›

2 S›cakl›k

5 Zaman geciktirme
bölümlerini seçebilirsiniz.

3 Devir

4 Bafllang›ç ad›m›

SEÇ tuflu, programlama bölümlerini de¤ifltirmeyi ve yapt›¤›n›z seçimleri onaylaman›z› sa¤lar. Baflla/Dur ›fl›¤› yan›p sönerken,
Seç tufluna ard arda basarsan›z s›ras›yla;

‹stenilen bölüm seçilip, +,- tufllar› ile önerilen de¤erler de¤ifltirildikten sonra tekrar SEÇ tufluna basarak, yap›lan de¤ifliklik
onaylan›r ve ayn› zamanda bir sonraki bölüme geçilir.



Y›kama Program› Seçme

15

Çamafl›rlar›n›za uygun
Y›kama Program›n›
onaylamak için,
istedi¤iniz seçenek
KIRMIZI renkli iken
tekrar SEÇ tufluna
bas›n›z. SEÇ tufluna
bast›¤›n›zda, di¤er
seçenekler sönecek
ve sadece seçilen
pro¤ram KIRMIZI
olarak kalacakt›r.
Baflla/Dur ›fl›¤› ve
S›cakl›k bölümü yan›p
sönmeye
bafllayacakt›r.

Seç tufluna bir defa
bas›ld›¤›nda Y›kama
Program› bölümü
seçilmifl olur. ‹lk
programlamada
PAMUKLU k›rm›z›,
di¤er seçenekler yeflil
yanacakt›r.

Baflla/Dur ›fl›¤›n›n yan›p sönmesi, makinenizin çal›flmaya haz›r oldu¤unu gösterir. Göstergede görülen de¤erler
ile y›kamay› bafllatmak için Baflla/Dur tufluna basmak yeterlidir.
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Program Seçim Tablosu:

Programlar S›cakl›k Devir Y. Fonksiyon Çamafl›r

Pamuklu

Sentetik

Yünlü

Narin

Mini 30

Kapasite

Not: Koyu renkte belirtilmifl olan s›cakl›k ve devirler önerilen de¤erlerdir. Program seçiminde göstergede bu de¤erler gözükecektir.

(”--°”) So¤uk,
30, 35, 40, 45,
50, 55, 60, 65,
70, 75, 80, 85
,90

(”--°”) So¤uk,
30, 35, 40, 45,
50, 55, 60

(”--°”)
So¤uk, 30,

(”--°”)
So¤uk, 30,
35, 40

(”--°”) So¤uk,
30

1600, 1400,
1200, 1000,
800, 600
S›kma Yok ( )

1000, 800,
600,
S›kma Yok ( )

800, 600
S›kma Yok ( )

800, 600
S›kma Yok (

1600, 1400,
1200, 1000,
800, 600
S›kma Yok ( )

Ön Y›kama

H›zl› Program

‹lave Durulama

Suda B›rakma

K›r›fl›k Azaltma

Ön Y›kama

H›zl› Program

‹lave Durulama

Suda B›rakma

K›r›fl›k Azaltma

Yard›mc›
Fonksiyon
seçilemez

Ön Y›kama

H›zl› Program

‹lave Durulama

Suda B›rakma

K›r›fl›k Azaltma

Yard›mc› Fonksiyon
seçilemez

Çarflaf, nevresim, yatak örtüsü, t-
shirt, gömlek, eflofman, kot, havlu, iç
çamafl›r› bebek çamafl›rlar›

Perde, viskon, y›kanabilen suni ipek,
pantolon, bluz, sentetik kar›fl›ml› (PET)
çamafl›rlar.

Çok hassas elde y›kanabilir yünlüler,
hassas tekstiller.

Narin tekstiller, (makinada y›kanabilir
etiketli), tül, perde, ipekli
gömlek/bluz, poliyester (PET) ve
poliamid (PA) kar›fl›ml› tekstiller.

Pamuklu ve sentetik çok az kirli,
lekesiz günlük çamafl›rlar.

5,5 kg

2 kg

2,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

2 kg

1,5 kg

2,5 kg



Yard›mc› Fonksiyonlar›n Seçimi:
Yard›mc› Fonksiyonlar› seçmek

için önce Yard›mc› Fonksiyon tufluna
bas›n›z. Seçti¤iniz y›kama program›na
uygun olarak kullanabilece¤iniz yard›mc›
fonksiyonlar YEfi‹L  olarak gösterilir.
YEfi‹L yan›p sönen yard›mc› fonksiyonu
seçmek için SEÇ tufluna bas›n›z. +,-
tufllar› ile di¤er yard›mc› fonksiyonlar›
seçilebilir, (yan›p/söner) hale getiriniz.
SEÇ tufluna basarak seçilen yard›mc›
fonksiyon baflka bir tufla bas›ncaya kadar
KIRMIZI renkli olarak yan›p söner.
Yard›mc› fonksiyon bölümünden ç›kmak
için Yard›mc› fonksiyon tufluna bas›n›z.
Seçilen yard›mc› fonksiyonlar KIRMIZI
olarak kalacak di¤erleri sönecektir.

Yard›mc› Fonksiyon tufluna
basarak programlaman›n istedi¤iniz
yerinde yard›mc› fonksiyon seçebilirsiniz.
Tekrar Yard›mc› Fonksiyon tufluna
bast›¤›n›zda, kald›¤›n›z yerden
programlamaya devam edebilirsiniz.

17Not: Makineniz seçti¤iniz y›kama program›na uygun Yard›mc› Fonksiyonlar› önermektedir. Uygun seçimleri yapabilmeniz için
öncelikle Y›kama Program› seçiminiz yap›n›z.



Yard›mc› Fonksiyonlar:
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Ön y›kama: Çok kirli çamafl›rlar›n›z›n ana y›kama
öncesi ilave bir programla y›kanmas›n›
sa¤ la r.  Bu  durumda,  de te r jan
çekmecesinin ön y›kama gözüne
deter jan koyman›z gerek i r.  Ön
y›kamadan sonra makineniz ana
y›kamas›na devam eder.

‹lave Durulama: Ana y›kama sonras› makinenizin
yapt›¤› 3 durulamaya ilave olarak bir
durulama daha yapmas›n› sa¤lar.
Böylece hassas ciltlerin (bebek, alerjik
ci l t ler v.b.) çamafl›r lar üzerinde
ka lab i lecek çok  az  mik tardak i
deterjandan etkilenme riskini azalt›r.

Durulama sonu Çamafl›rlar›n›z›n, durulama sonu
s › kma  p rog ram›  önces i  suda
bekletilmesini sa¤lar. Makinenizdeki
çamafl›rlar› hemen boflaltmayacak
iseniz s›kma sonunda k›r›fl›k olarak
b e k l e t i l m e s i n i  ö n l e m e k  i ç i n
kul lanabi l i rsiniz. Suda bekletme
s›ras›nda yard›mc› fonksiyon ledi ve
baflla/dur ledi yan›p söner. Baflla/dur
tufluna bas›larak program kald›¤›
yerden devam ettirilir.

H›zl› program: Çok kirli olmayan çamafl›rlar›n y›kama
süresinin k›salt›lmas›n› sa¤lar. Ara
durulamalar›n say›s› azalt›l›r. Bu
fonksiyon pamuklu programda 60°C
ve alt›ndaki, sentetik programda 40°C
ve alt›ndaki s›cakl›k seçimlerinde
kullan›labilir.

K›r›fl›k Azaltma: K › r › fl m a s › n ›  i s t e m e d i ¤ i n i z
çamaflar›lar›n›z› bu fonksiyon ile
bir l ikte y›kayabi l i rs iniz.  Böylece
çamafl › r l a r › n › zda  o luflab i l ecek
k›r›flmalar en aza indirgenmifl olur.
K›r›fl›k azaltma seçildi¤inde daha az
çamafl›r yüklenmelidir, böylece özel
y›kama hareketi ve s›kma profili ile
oluflabilecek k›r›fl›kl›klar azalt›larak
çamafl›rlar›n›z kolay ütülenebilir hale
gelecektir.

Ekonomi Göstergesi:  göstergesi bir yard›mc› foksiyon
de¤ i ld i r.  S ›cak l ›k  ve  Yard ›mc›
Fonksiyon seçimlerine göre program›n
ekonomik olup olmad›¤›n› gösterir.
Y›kama program›n› bafllat›ld›¤›nda 
göstergesi KIRMIZI olarak yan›yorsa,
bafllat› lan program ekonomikt i r.

suda bekletme :



S›cakl›k Seçimi:
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Seç tufluna bas›larak Y›kama Program›n› seçtikten sonra

seçilen program için önerilen y›kama s›cakl›¤› yan›p sönecektir.

+,- tufllar›na bas›larak s›cakl›k de¤eri 5’er 5’er artt›r›labilir

veya azalt›labilir. Seçti¤iniz y›kama s›cakl›¤›n› onaylamak için SEÇ

tufluna bas›n›z. Böylece, s›cakl›k seçimi yap›lm›fl ve S›kma Devri

seçim bölümüne geçilmifltir.

Not: Makineniz seçilen Y›kama Program›na uygun s›cakl›k seçimine izin verir. Öncelikle y›kama program›n› seçin.

Seçti¤iniz programa göre
çamafl›rlar›n zarar görmemesi
için maksimum y›kama
s›cakl›¤› s›n›rland›r› lm›flt›r.

Maksimum y›kama s›cakl›klar›;

Pamuklular 90 °C

Sentetik 60 °C

Yünlü,Narin 40 °C

Göstergede görülen de¤erler ile y›kama ifllemine bafllamak

için BAfiLA / DUR ›fl›¤› yan›p sönerken Baflla / Dur tufluna

bas›n›z.
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Seç tufluna bas›larak s›cakl›k seçildikten

sonra S›kma Devri Bölümüne girilmifltir.

Önceki seçimlerinize (y›kama program› ve

yard›mc› fonksiyonlar) uygun olarak  önerilen s›kma

devri KIRMIZI, seçebilece¤iniz di¤er s›kma devirleri

ise YEfi‹L olarak yanacakt›r.

+,- tufllar›na basarak mevcut s›kma devri

de¤ifltirilebilir.

Yeni s›kma devri, tekrar SEÇ tufluna

bas›larak onaylan›r.

Ayn› zamanda program bafllang›ç ad›m›

seçim bölümüne girilmifltir.

Seçilen s›kma devri KIRMIZI olarak yanar,

YEfi‹L olan di¤er seçenekler söner.

S›kma Devri Seçimi:

Göstergede görülen de¤erler ile y›kama ifllemine bafllamak için BAfiLA / DUR ›fl›¤› yan›p sönerken Baflla / Dur

tufluna bas›n›z.

Seçti¤iniz programa göre çamafl›rlar›n›z›n zarar görmemesi için makinan›z›n s›kma devri s›n›rland›r›lm›flt›r.



Program Bafllang›ç ad›m› seçme:

Y›kama program› bafllang›ç ad›m›n› isterseniz

de¤ifltirebilirsiniz. S›kma devrinizi onaylamak için SEÇ tufluna

bast›¤›n›zda program ad›m göstergesi yan›p sönecektir.

-,+ tufllar› ile bafllang›ç ad›m›n› de¤ifltirebilirsiniz.

Program bafllang›ç ad›m›n› onaylamak için SEÇ

tufluna bas›n›z. Program Ad›m Göstergesi seçti¤iniz anda

KIRMIZI olarak sürekli yanmaya bafllayacakt›r.

Ön Y›kama

Ana Y›kama

Durulama

Yumuflat›c›

S›kma

Ön y›kamay› program
bafllang›ç ad›m› olarak
seçebilirsiniz. Yard›mc›
Fonksiyon olarak da seçilebilir.

Y›kama Program› Bafllang›ç
Ad›m›�

Çamafl›rlar›n›z y›kand›ktan
sonra, tekrar durulamak veya
s›kmak ihtiyac› duyarsan›z bu
ad›mlar› seçebilirsiniz

Göstergede görülen de¤erler ile y›kama ifllemine bafllamak için BAfiLA / DUR ›fl›¤› yan›p sönerken Baflla / Dur
tufluna bas›n›z. 21
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Göstergede görülen süre, y›kaman›n ne kadar sürece¤ini gösterir. (Örne¤in; 2:06 ise bafllatt›¤›n›z program, iki saat-alt› dakika
sonra bitecektir.) Bu süre y›kama program› devam ettikçe azal›r ve program bitmesine ne kadar kald›¤›n› gösterir.
Y›kama süresi sabittir, seçti¤iniz özelliklere göre en iyi sonucu alabilece¤iniz süredir. (Y›kama süresini de¤ifltiremezsiniz.)

Not: Kalan süre; çamafl›r tipi, su s›cakl›¤› ve voltaja ba¤l› olarak de¤iflebilir. Örne¤in , s›cak suyunuz varsa su ›s›tma ve
program süreleri k›salacakt›r.

Kalan Zaman Göstergesi

Y›kama program›n›n bafllang›c›n› seçti¤iniz süre kadar
erteleyebilirsiniz. Böylece siz evde yok iken y›kama program›n›
bafllatabilir ve eve geldi¤inizde bitmesini sa¤layabilirsiniz. Seç tufluna
basarak Zaman Göstergesi bölümü seçilir. (Kalan zaman göstergesi
yan›p sönecektir)
+,- tufllar›na basarak bafllang›c› 16 saate kadar erteleyebilirisiniz.

Program Bafllang›c›n› Erteleme

Program bafllang›c›n› erteleme özelli¤i y›kama süresini de¤ifltirmez.
Sadece y›kaman›n geç bafllamas›n› sa¤lar.

Baflla/Dur tufluna bast›¤›n›zda erteleme süresi boyunca “:” iflareti
yan›p sönecektir. Erteleme süresi sonunda y›kama program›na
bafllayacakt›r.

Örne¤in; 2 saat 6 dakika (2:06) süren bir program seçti¤iniz ve 5
saat sonra program›n bitmifl olmas›n› istiyorsunuz. + tufluna
göstergede 5:06 görünene kadar bas›n›z. Baflla / Dur tufluna
bast›¤›n›zda, y›kama program›n›n bafllang›c› 3 saat ertelenmifltir.
Bu  durumda, 3 saat sonra y›kamaya bafllacak ve 2 saat 6 dakika
y›kama program› sürecektir.



Çocuk Kilidi
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Çocuk kilidi
devrede ise tufllara bas›lmas›n›n

hiçbir etkisi olmayacakt›r. Böylece
çocuklar›n tufllarla oynayarak

program› de¤ifltirmesi
önlenir.

Çamafl›r y›karken tufllara

bas›ld›¤›nda makinenizin program

ak›fl›n›n etkilenmemesi için makinenizde

çocuk kilidi bulunmaktad›r. Çocuk kilidi

için istedi¤iniz anda Favori ve Yard›mc›

Fonksiyon (Bu tufllar›n üzerinde beyaz

nokta bulunmaktad›r) tufllar›na ayn›

anda bas›n›z (üç saniye boyunca).

Sürekli olarak yanmakta olan program

izleme göstergesi yan›p sönmeye

bafllayacakt›r.

 Çocuk kilidi, çamafl›r makinenizin
açma/kapama butonu hariç bütün
tufllar›n›n ifllevlerini yapmalar›n›
engelleyecektir.

Çocuk kilidini devreden

ç›kartmak için; Favori ve Yard›mc›

Fonksiyon tufllar›na ayn› anda uzunca

bir süre bas›n›z. Çocuk kilidi devreden

ç›kacakt›r.

Çocuk kilidi elektrik

kesintilerinden etkilenmez. Elektrikler

kesilip tekrar geldi¤inde, çocuk kilidi

seçilmifl ise devrede kalacakt›r.
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Favori / Tek Tufl ile Kullan›m

Çok s›k kulland›¤›n›z program özelliklerini FAVOR‹

program›n›z olarak belirleyebilir ve bu özellikleri tek tuflla

ça¤›rabilirsiniz.

Not: Y›kama bafllad›ktan sonra,

FAVOR‹ program›

ça¤›ramazs›n›z.

FAVOR‹ olarak seçmek istedi¤iniz program›n›z›

oluflturdukan sonra FAVOR‹ tufluna bir süre (3sn kadar)

bas›n›z. Bir bip sesi FAVOR‹ program›n›z›n set edildi¤i

bildirilecektir.

FAVOR‹ program›n›z› kullanmak için programlama

ad›m›nda Baflla/Dur ›fl›¤› yan›p sönerken FAVOR‹ tufluna

bas›n›z. Program seçimleriniz görülecektir. Baflla/Dur

tufluna basarak program›n›z› bafllatabilirisinz.



Program bitimi
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Kap› Açma / Çamafl›r Ekleme

Makinan›za güvenlik s›n›rlar› (su miktar›,

s›cakl›¤› ve tambur dönüflü) afl›lmad›¤› süre

içinde ön kapa¤› açarak çamafl›r

ekleyebilirisiniz. Program›n›z devam ederken,

e¤er kap› açma ledi yan›yorsa, bu kap›n›n

aç›labilece¤ini gösterir. Kap› Açma tufluna

basarak çamafl›r ekleyip ç›karabilirsiniz. Kap›y›

kapatt›¤›n›zda, program kald›¤› yerden devam

edecektir.

Program bitifli, sesli bir uyar› ile size bildirilecekitr. Ayr›ca zaman
göstergesi bölümündeki “SON” yaz›s› da program›n bitti¤ini
gösterecektir.

Kap› açma ledi KIRMIZI yanmaktad›r. Kapa¤› açarak
çamafl›rlar›n›z› ç›kartabilirisiniz.

Göstergede en son kulland›¤›n›z program seçimleri görülmektedir.
Ayn› program› bafllatmak için Baflla / Dur tufluna basman›z
yeterlidir.

t›k..
D‹KKAT :

Ön kapa¤›n kap› açma tuflu

ile aç›labilmesi için kap› açma ledinin

yan›k durumda

olmas› gerekir.



Program Ad›m› ‹lerletme

Herhangi bir sebeple y›kama program› esnas›nda program›n›z› ilerletmek

isterseniz, Baflla/Dur tufluna basarak y›kama program›n› durdurduktan sonra

SEÇ tufluna arda arda basarak (4 defa) Program ad›m göstergesini seçiniz.

+,- tufllar› ile program› ilerletebilir veya geri alabilirisiniz. Yeni program ad›m›n›

SEÇ tufluna abasarak onaylad›ktan sonra Baflla/Dur tufluna basarak seçilen

ad›mdan y›kama program›n› bafllatabilirsiniz.

Program Takibi

Y›kama program›
s›ras›nda program ad›m›

göstergesinde, program›n tamamlanm›fl ve o
anda devam eden ad›mlar›n göstergesi

KIRMIZI olarak
yanacakt›r.
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Y›kama program› devam ederken herhangibir nedenle gerek duyuldu¤unda yapm›fl oldu¤unuz seçimleri

de¤ifltirebilirisiniz.

Baflla/Dur tufluna basarak y›kamay› durdurunuz. SEÇ tufluna basarak program seçimi bölümüne girilir.

De¤ifltirilebilecek programlar göstergede yeral›r. +,- tufllari ile mevcut seçimi de¤ifltirebilirisiniz.
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Seç tufluna basarak, program› durdu¤unuz ad›ma uygun
olarak belirlenmifl de¤erler ile de¤ifltirebilirsiniz.

+,- tufllar› ile istedi¤iniz
de¤ifliklikleri yapabilirisiniz.

Yeni seçim ile y›kamaya devam
etmek için Baflla/Dur tufluna tekrar
bas›n›z.

Program De¤ifltirme;



Bafllam›fl olan bir y›kama program› da iptal edilebilir.
Program devam ederken Baflla/Dur tufluna uzunca bir
süre bas›l›rsa seçilmifl programlar iptal edilir. Program
POMPA ad›m›na geçer, içindeki suyu boflaltt›ktan sonra
makineniz yeniden programlamaya haz›r hale gelmifltir.
E¤er program› iptal etmeden önce makinan›z su alm›fl ise
seçti¤iniz programa uygun deterjan koyman›z gerekebilir.
Deterjan çekmecesini kontrol ediniz.
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Program ‹ptali

Yeniden programlamaya bafllamak için zaman

göstergesinde “SON” yaz›s›n›n görülmesini bekleyiniz.

Program S›f›rlama

Programlama s›ras›nda, göstergedeki seçimler iptal

edilerek fabrika set de¤erleri yüklenebilir. Baflla/Dur

›fl›¤› yan›p sönerken Baflla/Dur tufluna 2 sn’ den

fazla süreyle bas›l›nca Fabrika Set de¤erleri olan

PAMUKLU, 60°C ve 1000 d/d görülür.



Yumuflat›c›y›
iflaretli yere kadar

doldurunuz. Daha fazla
konuldu¤unda tüm yumuflat›c› sifon
(d) yoluyla y›kama suyuna kar›fl›r ve
ziyan olur. Bu durumda yumuflat›c›y›

yeniden doldurman›z gerekir.
Yumuflat›c› zamanla koyulaflm›flsa içine
biraz su koyarak suland›rman›z gerekir.

Çünkü koyu yumuflat›c› sifonu
t›kar ve ak›fl›
engelleyebilir.

T›k..
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Deterjan çekmecesi

a. Bölme I, ön y›kama için toz deterjan gözü.
b. Bölme II, ana y›kama için toz deterjan gözü.
c. "     ", yumuflat›c› gözü
d. Sifon

D‹KKAT : Makine çal›fl›rken bu kolu kullanmay›n›z.

Acil Durumlarda Kapak Aç›lmas›:
Kap› açma tuflu ile ön kapa¤› açamad›¤›n›z durumlarda (Örne¤in
elektrik kesintisi); makinenizde acil kap› açma kolu vard›r . Bu kola
ulaflmak için tekmeli¤i ç›kar›n›z. K›rm›z› kol afla¤›ya çekildi¤inde kap›
aç›lacakt›r. Kapa¤› açt›ktan sonra tekmeli¤i yerine tak›p vidalar›n› saat
yönünde 90 derece çeviriniz.



5. Bölüm:  Bak›m ve
temizl ik
5. Bölüm:  Bak›m
ve temizl ik

Deterjan çekmecesi

Toz deterjan art›klar› zamanla deterjan
çekmecesinde birikebilir. Deterjan
çekmecesini temizlemek için flekildeki gibi

yumuflat›c› gözündeki
sifonun iflaretli noktas›na
basarak, çekmeceyi
kendinize do¤ru çekiniz.
Çekmeceyi bol suyla
y›kay›n›z.

Sifon
Sifonu (deterjan çekmecesi
içindeki renkli parça) 30-40
y›kamada bir temizlemeyi ihmal
etmeyiniz. Sifonu yerinden
ç›karmak için önce deterjan
çekmecesini ç›kar›n›z.
T›kanmamas› için içindeki
yumuflat›c› art›klar›n›
temizleyiniz. Temizledikten sonra
sifonu yerine tak›p iyice oturup
oturmad›¤›n› kontrol ediniz.
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Hortum
Herhangi bir su kaça¤›na sebep olmamak

için hortumlar› iki y›lda bir yetkili servis
elemanlar›na kontrol ettiriniz. Özellikle so¤uk

bölgelerde don tehlikesi oldu¤undan, makineniz
so¤uk bir yerde duruyorsa kullanmad›¤›n›zda pompa ve

hortumlarda kalan suyun pompa filtresi ç›kart›larak
boflalt›n›z. Su girifl hortumlar› da
musluktan sökülerek boflalt›n›z.

31

SICAK SO⁄UK

Tambur
‹¤ne, saç tokas›, bozuk para gibi metal parçalar›n

tambur içinde kalmamas›na özen gösteriniz. Bunun için
çamafl›rlar›n›z› makineye yerlefltirmeden önce ceplerini iyice kontrol

ediniz. Bu metal parçalar paslan›p tambur içinde pas lekesi
b›rak›rlar. Tamburun çizilmemesi için bulafl›k teli

gibi cisimler kullanarak temizlemeyiniz.

Girifl suyu filtreleri
Makinenin arkas›na yerlefltirilmifl olan su girifl vanalar›n›n ucunda ve su girifl hortumlar›n›n

muslu¤a tak›ld›¤› düz ucunda birer adet filtre vard›r. Bu filtreler suyun içindeki yabanc› maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini
önler. Filtrelerin 30 - 40 y›kamada bir temizlenmesi gerekir. Bunun için, musluklar› kapat›n›z. Su girifl hortumlar›n› çözünüz.

Su girifl vanalar›ndaki filtrelerin üzerini ince bir f›rça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirli ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz.
Su girifl hortumlar›n›n düz ucunda bulunan filtreleri ise contas› ile beraber yerinden elle ç›kar›p,

musluk alt›nda iyice temizleyiniz.



Pompa filtresinin temizlenmesi

Makinenizde, y›kama suyunun
tahliyesi esnas›nda (dü¤me,
kumafl lifi gibi) yabanc›
maddelerin pompaya girmesini
önleyerek pompan›n ömrünü
uzatan bir filtre sistemi vard›r.
Filtrenin 30 - 40 y›kamada bir
temizlenmesi faydal›d›r. Bunun
için:
Önce makinenizin fiflini çekiniz.
Tekmeli¤in açma vidalar›n› kal›n
uçlu tornavida veya anahtar ile
saat yönünün tersine 90˚ çevirip
tekmeli¤i aç›n›z. Filtre kapa¤›n›
açmadan önce pompa içinde
kalan az miktarda suyun filtre
ç›kar›ld›¤›nda yere dökülmesini
engellemek için filtre kapa¤›n›n
önüne bir kap koyunuz. Filtreyi
saat yönünün tersine çevirerek
ç›kar›n›z. Üzerindeki yabanc›
maddeleri temizledikten sonra;
• Filtreyi saat yönünde çevirerek
yerine tak›n›z.
• Filtre kapa¤›n› kapat›n›z.
• Tekmeli¤i kapat›p açma
vidalar›n› saat yönünde çevirip
kilitleyiniz.

Dikkat!
Filtre yerine tam

oturmazsa su
kaç›r›r.
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6. Bölüm: Prat ik ve
yarar l ›  b i lg i ler

Alkollü içkiler: Önce so¤uk suyla daha sonra gliserin ve suyla
silinip sirkeli suyla durulanmal›d›r.

Ayakkab› cilas›: Kumafl› zedelemeden cilay› yavaflça kaz›y›n›z.
Deterjanla ovalay›p durulay›n›z. Ç›kmazsa 2 ölçü suya 1 ölçü
saf alkol (96°) koyarak ovalay›n›z. Il›k suda y›kay›n›z.

Çay ve kahve: Lekeli kumafl› bir kap a¤z›na gererek üzerine
kumafl cinsinin dayanabilece¤i kadar s›cak su dökünüz.
Çamafl›r tipi uygun ise çamafl›r suyu ile y›kay›n›z.

Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertlefltiriniz.
Kumafl› zedelemeden çikleti kaz›y›n›z.

Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak y›kay›n›z.
Leke ç›km›yorsa alkolle siliniz. (Renkli ve sentetik kumafllarda
1 ölçek alkol, 2 ölçek su kar›fl›m› kullan›lmal›d›r.)

Kan lekesi: So¤uk suda 30 dakika kadar bast›r›n›z. fiayet leke
ç›km›yorsa ayn› sürede su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kafl›¤›
amonyak) kar›fl›m›na bast›r›n›z.

Krema, dondurma ve süt: So¤uk suya bast›r›p lekeli yeri
deterjanla ovalay›n›z. Ç›km›yorsa kumafla uygun ölçüde
beyazlat›c› uygulay›n›z.

Küf: Küf lekeleri k›sa süre içinde temizlenmelidir. Leke deterjanl›
suyla y›kanmal›, ç›km›yorsa oksijenli suyla (%3 oran›nda)
silinmelidir.

Meyve: Lekeli kumafl› bir kap a¤z›na gererek üzerine so¤uk su
dökünüz. Leke s›cak su kullan›lmadan so¤uk su ile silinmeli ve
gliserin uygulanmal›d›r. Birkaç saat bekletildikten sonra, birkaç
damla beyaz sirke ile silinip durulanmal›d›r.

Çikolata ve kakao: Bir süre so¤uk suya bast›r›n›z.
Sabunla veya deterjanla ovalad›ktan sonra, kumafl
cinsinin izin verdi¤i s›cakl›kta y›kay›n›z. Ya¤ lekesi
kalm›flsa oksijenli su (%3 oran›nda) ile siliniz.

Domates salças›: Birikintileri kaz›y›p so¤uk suda 40
dakika kadar bast›r›n›z. Deterjanla ovalay›p y›kay›n›z.

Et suyu-yumurta: Leke kurumuflsa kal›nt›lar› ç›kart›p
so¤uk suya bast›r›lm›fl bir sünger veya yumuflak bezle
siliniz. Deterjanla ovalayarak suland›r›lm›fl çamafl›r
suyuyla y›kay›n›z.

Gres ve ya¤ lekesi: Önce kal›nt›lar› silip lekeyi deterjanla
ovalay›n›z. Il›k sabunlu suda y›kay›n›z.

Mürekkep: Lekeli yeri so¤uk suya tutarak mürekkepli
suyun akmas› bitene kadar bekleyiniz. Daha sonra
limonlu su ve deterjanla ovalay›n›z. Befl dakika b›rak›p
y›kay›n›z.

Ot lekesi: Lekeyi deterjanla ovalay›n›z. Kumafl beyazlat›c›
kullan›labilir cinstense, çamafl›r suyu ile y›kay›n›z.
Yünlüler alkolle ovalanmal›d›r. (Renkliler için 1 ölçü saf
alkol+2 ölçü su kar›fl›m›)

Ya¤l› boya: Leke kurumadan tiner kullan›larak
ç›kar›lmal›d›r. Daha sonra deterjanla ovalan›p y›kan›r.

Yan›k lekesi: Kumafl beyazlat›c› kullanmaya elveriflli ise
y›kama suyuna ilave edilebilir. Yünlülerdeki fazla yan›klar
için leke üzerine oksijenli suya bat›r›lm›fl bir bez örtülür.
Bunun üzerine kuru bir bez konarak ütülenir. ‹yice
durulan›r ve y›kan›r.

Afla¤›da verece¤imiz leke ç›karma reçeteleri yaln›zca
y›kanabilir dokumalar için uygulanabilir. Özel cins kumafllar
için üretici önerilerine uyunuz.

Ç‹KLE

HARDAL

KÜF

33



Çamafl›rlarda kullan›lan uluslararas› iflaretlerin anlamlar›

Çamafl›r
suyu

S›kmadan
asarak kurutma
tavsiye edilir

60°

Y›kama
suyu

Kesinlikle
suyla

Temizleyiciy
e verilebilir

A

Kimyasal metodla
temizlenebilir

Kuru
temizlemeye

Santrifüjlü makinede
kurutulabilir

Santrifüjlü makinede
kurutulmaz

Düz bir yere
sererek
kurutma tavsiye

S›cak
ütüyle

Il›k ütüyle
ütülenebilir

P

Çamafl›r
suyu

C

Çamafl›r
makinesinde

‹pe asarak kurutma
tavsiye edilir

Ütülenme
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• Makinenizde y›kama s›ras›nda su görülmeyebilir. Bu durum,
makinenizin az su ile verimli y›kama yapmas›ndan
kaynaklan›r. Ayn› zamanda, makinenizin su ve enerjiyi az
kulland›¤›n›n bir göstergesidir.

• Ambalaj› oluflturan parçalar›n çocuklar için tehlikeli
olabilece¤ini unutmay›n›z.

• Çamafl›r makinesi bu kullanma k›lavuzunda yaz›lan bilgiler
çerçevesinde sadece yetiflkinler taraf›ndan kullan›lmal›d›r.

• Her ne kadar makinenizde çocuk kilidi olsa da
çocuklar›n›z›n makine ile oynamas›na izin vermeyiniz.

• Elektrik ba¤lant›s›n› yaparken uzatma kablosu
kullanmay›n›z.

• Boflaltma hortumundan s›cak su da at›labilece¤ini
unutmay›n›z.

• Makinenizin bulundu¤u yerin ›slak olmamas›na dikkat
ediniz.

• Makinenizi y›kamay›n›z. Islak bir bez ile siliniz. Makinenizi
temizlerken kesinlikle çamafl›r suyu, leke ç›kar›c›
kimyasallar kullunmay›n›z.

• Yumuflat›c›y› ve deterjan› deterjan çekmecesine her
y›kaman›n bafl›nda doldurunuz. Deterjan ve yumuflat›c›n›n
uzun süre hava ile temas› kat›laflmaya yol açabilir.

• Makinenizde y›kama sonras› içinde kalan su nedeniyle
kötü koku olufluyorsa y›kama sonras› kap›y› aç›k b›rak›n›z.

• Tafl›nma durumunda elektrik fiflini, nakliyeden
etkilenmemesi için makinenizin arkas›nda bulunan terminal
kutusuna monte ediniz.

• Makinenizi uzun süre kullanmayacaksan›z fiflini çekiniz ve
musluklar› kapat›n›z.

• Çal›flmakta olan makineye elinizi sokmay›n›z.
• Çamafl›rlar› yerlefltirirken yanl›fl programda y›kama riskine

karfl› tamburun bofl oldu¤una emin olunuz.
• Ask›l› sütyen, kad›n çorab› ve çok küçük çamafl›rlar›

(Mendil, çocuk külotu,vs ) y›karken bunlar› di¤er bir
çamafl›r›n içine (Çarflaf, yast›k k›l›f›,vs) yerlefltirip y›kay›n›z.

• Evcil hayvanlar› makinenizden uzak tutunuz.
• Çok kirli olmad›kça çamafl›rlar›n›z› ön y›kamas›z

programda y›kay›n›z.
• Az kirli çamafl›rlar›n›z için daha düflük s›cakl›klar› (so¤uk-

60°C) ve h›zl› programlar› tercih ediniz.
• Önerilen miktarda y›kama yaparak su, enerji ve deterjan

tasarrufu sa¤lay›n›z.
• Lekeleri önceden ç›kar›p daha düflük s›cakl›klarda daha

az deterjan ile y›kama yapabilirsiniz.
• Renkli çamafl›rlar›n›z› en fazla 40°C’ de y›kay›n›z.
• Makinenizde art arda y›kama yapabilirsiniz. ‹ki y›kama

aras›nda bekleme yapman›za gerek yoktur.
• Makinenizde dengesiz yük kontrol sistemi vard›r. Bu

sistem, çamafl›r›n makine içindeki düzensiz da¤›l›m›n›
alg›lar ve en etkin s›kmay› yapabilmek için çamafl›r›n
tambur içindeki yerleflimini düzenler. Bu nedenle
topaklanm›fl ya da dengeli yerlefltirilemeyen çamafl›nlar
s›kma süresini uzat›r ve/veya çamafl›rlar›n›z›n daha  ›slak
ç›kmas›na neden olur.

• Az kirli çamafl›rlar›n›z› y›karken h›zl› program kullanman›z



Ar›za uyar› kodlar› ve yap›lmas› gerekenler:
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Makineniz çal›flmas› s›ras›nda  sürekli kendisini kontrol edip, ar›za oluflmas› durumunda hem
gerekli önlemleri al›p, hem de sizi uyaracak sistemlerle donat›lm›flt›r.

LU: fiebeke geriliminin düflük oldu¤unu gösteren uyar›d›r. LU uyar›s› süresi
boyunca, makina çal›flmayacakt›r. fiebeke gerilimi düzeldi¤inde
kendili¤inden çal›flmaya bafll›yacakt›r.

F01: Pompa filtresinde yabanc› cisimler birikmifl ve pompan›n çal›flmas›n› engellemifl olabilir.
Filtreyi temizleyiniz. (Bkz. Pompa filtresinin temizlenmesi. S.33), makinenizi kapat›p açt›ktan
sonra tekrar çal›flt›r›n›z. Ar›za devam ediyorsa, musluklar› kapat›n›z, fifli çekiniz ve servise
haber veriniz.

F02: Sular kesik veya musluklar kapal› kalm›fl olabilir. Musluklar›n›z›
kontrol ediniz. Makineniz çift su giriflli oldu¤u için mutlaka her iki
hortumun da ba¤l› musluklar›n›n aç›k olmas› gerekmektedir. Ayr›ca,
hortumlar›n filtreleri ve girifl suyu filtrelerei t›kanm›fl olabilir. Filtreleri
temizleyin. (Bkz. Filtrelerin temizlenmesi S.32)

F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F14, F15:
Makinenizin fiflini prizden çekip, musluklar› kapat›n›z ve servise
haber veriniz.



7 YIL GARANT‹

De¤erli Müflterimiz,

Afla¤›da belirtilen ürün gruplar›ndan herhangi birini sat›n alm›flsan›z, mevcut garanti süresini isterseniz belli bir
ücret karfl›l›¤›nda 7 y›la ç›karabilirsiniz.

EK Garanti uygulamas›n›n esaslar› afla¤›da belirtilmifltir.

EK garantiden yararlanabilmeniz için, sat›n alma ve montaj yap›ld›¤› tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde bu
baflvuru formunu doldurarak yetkili servise baflvurman›z yeterli olacakt›r. Bu sürenin afl›lmas› durumunda EK
garanti sat›n alma baflvurusu kabul edilmeyecektir.  Yetkili servisimizin, ad›n›za düzenleyece¤i tahsilat makbuzunun
taraf›n›zdan saklanmas› gerekmektedir.

EK garanti, ürünün 3 y›ll›k garanti süresinin bitifl tarihinden itibaren bafllar ve tercih etti¤iniz sürenin sonunda
biter.

EK garanti uygulamas› Beko markal›; buzdolab› (mini ve tezgah seviyesi buzdolaplar› hariç), çamafl›r makinesi,
bulafl›k makinesi, f›r›n (mini, midi ve mikrodalga f›r›nlar hariç) sat›n alan tüketiciler için geçerli olacakt›r.

EK garanti uygulamas›n›n güncel tutar›n›, Beko yetkili sat›c›lar›ndan, Yetkili servislerinden veya 444 1 404 nolu
Beko Hizmet Merkezinden ö¤renebilirsiniz.

ÖNEML‹ NOT: Sat›n ald›¤›n›z ek garantinin geçerli olabilmesi ve gerekti¤inde ibraz edebilmeniz için, Arçelik A.fi.
taraf›ndan gönderilecek Ek Garanti Sertifikas›n›n elinizde olmas› gerekmektedir. Ek garantiyi sat›n ald›¤›n›z
tarihten itibaren, en geç 2 ay içerisinde ek garanti sertifikan›z, faturan›z ve müflteri numaran›z elinize Arçelik A.fi.
taraf›ndan  ulaflt›r›lacakt›r. Söz konusu belgeler, bu sure zarf›nda elinize ulaflmaz ise, lütfen 444 1 404 nolu
hatt›m›zdan Hizmet Merkezimizi arayarak bilgi al›n›z.

D‹KKAT! Ek garanti sat›fl› sadece Beko Yetkili Sat›c›lar›, Beko Yetkili Servisleri ve 444 1 404  nolu Beko Hizmet
 Merkezi taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu birimler d›fl›nda herhangi bir flekilde kifli veya kurumlardan Beko markal›
ürünler için ek garanti sat›n almay›n›z. Al›nmas› durumunda ise flirketimizin herhangi bir sorumlulu¤unun
bulunmad›¤›n› bilgilerinize sunar›z.



E k  g a r a n t i  b a fl v u r u  f o r m u

Ürün modeli/kodu : ..................................................

Ay/y›l kodu : ..................................................

Servis Fifl No : ..................................................

Yat›r›lan Tutar : ..................................................

Ürün seri no : .................................................................

Ek garanti süresi :          2 y›l                 3 y›l                 4 y›l

Tarih : ..................../...................../.................................

Müflteri Ad› Soyad› : Cep Tel :

Ürünün Kullan›ld›¤› Adres

Telefon : 0 (............).........................................................................       Di¤er Telefon : 0

(............).........................................................................

Adres :

......................................................................................................................................................................................

................................

......................................................................................................................................................................................

............................................

‹lçesi : ..................................................... ‹li : ...................................................  e-mail :

.......................................@...............................................

Ev                                             Yazl›k                                        Di¤er                           Lütfen di¤eri belirtiniz:................................................

Y. Servis Kodu/Ad› :

Kafle / ‹mza
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