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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müșterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiș olan ürününüzün size 
en iyi verimi sunmasını istiyoruz. 
Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı 
ve bir bașvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...
Ürününüzü hızlı ve güvenli bir șekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

bir yerde saklayın.
-

vuzunun bașka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki 
farklar kılavuzda açık bir șekilde vurgulanmıștır.
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1 Güvenlik Uyarıları
- Montaj ve Bakım Beko Yetkili Servisi ta-
rafından yapılmalıdır.

- Cihazın kullanım voltajı 230 V’dur.

- Cihaz mutlaka topraklanmalıdır.

- Emniyet ventili kesinlikle sökülmemeli, 
bloke edilmemeli (emniyet ventili tahliye 
borusu açık kalmalı kesinlikle kapatılma-
malıdır.), yetkili kișilerce montajı yapılmalı-
dır.

- Șebeke basıncı 6,5 bardan büyükse 
mutlaka basınç regülatörü kullanınız.

- Cihazı çocuklar, zihinsel engelliler vb. 
kișilerin kullanımı yalnızca beraberinde 
bulunan sorumlu kișiler ile mümkündür. 
Kendinizin ve bașkalarının hayatını tehli-
keye atmayın.

- Cihazınızı, tamamen su ile dolu olma-
dan çalıștırmayınız. Cihazınızın içi boșken 
çalıștırlması ısıtıcının zarar görmesine se-
bep olabilir. Bu durumdan mutlaka kaçı-
nınız.

- Kireçlenmeden ve susuz çalıșmadan 
dolayı zarar gören ısıtıcılar garanti kapsa-
mı dıșındadır.

- Emniyet ventili ayarları üretici firma tara-
fından yapılmıștır. Kesinlikle emniyet ven-
tilini cihazdan sökmeyiniz ve ayarını boz-
mayınız.

- Emniyet ventilinden yüksek su basınç-
larında güvenlik amacıyla su akacaktır, bu 
bir arıza olmayıp, güvenlik standardı ge-
reğidir.

- Cihazınız ile birlikte verilen emniyet ven-
tilini kesinlikle değiștirmeyiniz.

- Emniyet ventili kireçlenmeye karșı ko-
runmalıdır. Kireçlenme sebebi ile olușa-
cak arıza veya kazalardan üretici firma 
sorumlu tutulamaz. Her yıl cihazınızın ve 
ekipmanlarının bakımının yaptırılması tav-
siye edilir.

- Emniyet ventili tahliye borusu açık kal-
malı kesinlikle kapatılmamalıdır.

- Cihazınızın deposunu delinmeye karșı 

kullanım suyu sertliğine ve kullanım șekli-
ne bağlı olarak ortalama 2 yılda bir değiș-
tirilmesi önerilir. Eğer ihtiyaç varsa anod 
değiștirilmelidir.

- Ürününüzü aldığınızda ürüne ait garanti 
belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız.

- Kullanıcı kullanma kılavuzunda belirtilen 
bakım ve kontrolleri periyodik olarak ya-
pılmalıdır.

- Tahliye Borusu sürekli așağıya doğru 
konumlandırılmalı ve donma olmayan bir 
ortama monte edilmelidir.
- Cihazınızın ambalaj atıklarını çocuklar-
dan uzak tutunuz ve uygun bir atık alanı-
na atınız.
- Cihazınızı harici, fiziki ve kimyasal et-
kenlerden uzak tutunuz.
- Cihazın montajı yapıldıktan sonra, sıcak 
su musluğunu açarak cihazın su ile dol-
masını sağlayınız. Sıcak su musluğundan 
su akmaya bașladığında cihazın deposu 
su ile dolmuș demektir.
- Emniyet ventili tahliye çıkıșı uygun bir su 
giderine bağlanmalıdır.

- Emniyet ventili tahliye çıkıșı kesinlik-
le kapatılmamalı, suyu tahliye edebilecek 
șekilde açık tutulmalı ve beraberinde ve-
rilen hortum takılarak su giderine bağlan-
malıdır.
- Uzatma kablosu yada çoklu prizle bağ-
lantı yapılmamalıdır. Cihaz sabit tesisata 
bağlanmalıdır.
- Elektrik tesisatınızın șebeke voltajının ci-
hazın çalıșma gerilimi olan 230V – 50 Hz’ 
e uygun olduğuna emin olunuz.
- Cihazın besleme hattının, cihaz etike-
ti üzerinde belirtilen cihaz çalıșma akımı-
nı karșılayabilecek uygunlukta olduğunu 
kontrol ediniz.
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Ürünün üzerinde bulunan ișaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara 
göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam șartlarına göre değișebilir. 

2 Ürününüzün Teknik Özellikleri

65 c  23 c
02: 10

ayar mevcut

0 6 12 18 24

on/off

menu

BKT 500 LUX BKT 650 LUX BKT 800 LUX

Gösterge biçimi LCD

Isıtma gücü (Watt) 2000

Șebeke Gerilimi / Frekans 230V / 50Hz

Su sıcaklığı ayar aralığı (°C) 40-80

Su kapasitesi (lt) 50 65 80

Çalıșma basıncı (bar) 8

Maksimum basınç ( bar) 9

Yüksek basınç emniyet valfi Var

Paslanmaya karșı koruma Emaye Kaplama

Korozyona karșı Koruma 

Var

Koruma sınıfı �����

Su bağlantısı ������

İzolasyon Poliüretan

Su bağlantısı 1/2”

Derinlik (mm ) 460

Genișlik (mm) 460

Yükseklik (mm) 625 745 865

Su bağlantısı ile yükseklik (mm) 625 745 865

21 25 28

���� 24 28 30
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3 Ürününüzün Kullanılması

Ürününüz elektronik kontrollü olup sizin 
ve sevdiklerinizin güvenliği ve konforu için 
herșey düșünülerek tasarlanmıștır. Ciha-
zınız 3 farklı program içermektedir. Prog-
ramlar arasındaki geçiș Menü tușuna ba-
sılarak yapılır. Ekran simgeleri ve tușların 
ișlevleri șöyledir;

A- On/off: Cihazınızı açmak ve kapat-
mak için kullanılır.
B- Menü: Programlar arasında geçișleri 
ve ayarları yapmanızı sağlar.
C- (+): Program menülerinde seçim yap-
manızı sağlar. Kısa süreli basarsanız kont-
rol ettiğiniz değeri 1 birim arttırır. Eğer 3 
sn. basılı tutarsanız sürekli olarak değeri 
arttırmaya devam eder.
D- (-): Program menülerinde seçim yap-
manızı sağlar. Kısa süreli basarsanız kont-
rol ettiğiniz değeri 1 birim azaltır. Eğer 3 
sn. basılı tutarsanız sürekli olarak değeri 
azaltmaya devam eder.

on/off

menu

Manuel Program 
İstenilen sıcaklık derecesine ayarlanan 
termosifonun bu sıcaklıkta kalmasını sağ-
lar. (+), (-) tușları ile sıcaklık değiștirilebi-
lir. Manual program çalıșıyorken ekranda  

 simgesi belirir. Menü tușuna 5 sani-
ye basılı tutulursa ekranda gece modu 
simgesi yanıp sönecektir. Gece modu (+) 
tușuna basıldığında aktif hale gelir. Gece 
Modu aktif ise cihazınız saat 23:00’dan 
07:00’a kadar daha önce ayarlanan sı-
caklık ne olursa olsun 50°C’de çalıșır. 
Böylece enerji tasarrufu sağlanmıș olur.

Ekonomik Program 
Bu program aktifken cihazınız sürekli ola-
rak fabrikada ayarlan 60°C de çalıșır.

Zaman Programı 
Cihazınızın istenilen 2 farklı zaman dilimi 
içerisinde ayarlanmıș 2 farklı sıcaklık de-
ğerinde çalıșmasını sağlar (örn. 07:00 – 
18:00 arası 60°C , 18:00 – 00:00 arası 
70°C). İki zaman dilimi birbirini takip ede-
bildiği gibi ayrık zaman dilimleride olabi-
lir. (örn. 07:00-14:00’da 60°C , 18:00-
23:00 70°C gibi).
Zaman programı Menü tușu kullanılarak 
seçilir. Zaman dilimleri ve sıcaklık değer-
leri ayarlanması için menü tușuna 5 sani-
ye basılı tutulur. İlk olarak birinci zaman 
dilimi ayarlanacak olup ekranın sol üstün-
de bulunan digitte “1” rakamı belirecek-
tir. Bununla beraber saat digitleride yanıp 
sönecek ve (+), (-) tușları kullanılarak bi-
rinci saat dilimi bașlangıç saati ayarlana-
caktır. Menü tușuna tekrar kısa süreli ba-
sıldığında sol üstte bulunan digitte 2 ra-
kamı belirecek ve aynı ișlemler takip edi-
lerek birinci saat dilimi bitiș saati ayarla-
nacaktır. Tekrar Menü tușuna kısa süre-
li basılarak birinci saat dilimindeki sıcak-
lık değeri ayarlacaktır. Sıcaklık değeri ek-
ranın sol üstündeki digitlerde yanıp sö-
necek ve (+),(-) tușları kullanılarak ayarla-
caktır.

1 Depodaki mevcut su 

sıcaklığı

2

3 Çalıșma göstergesi

4 Lejyonella koruması

5 Ekonomik program

6 Gece fonksiyonu

7 Çocuk kilidi

8 Donma koruması

9 Yerel saat

10 Manuel program

11 Zaman programı

12 Zaman dilimleri

C
D

12

7

8

9

10

11

12

3

4

6

5

B
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Menü tușuna tekrar basılararak ikinci saat 
dilimi ayarlanacaktır. Bu kez ekranın sağ 
üstünde bulunan digitlerde 1 ve 2 rakam-
ları sırası ile yanacak, birinci zaman dilimi 
ayarlamak için yapılanlar sırası ile tekrar-
lanarak ikinci zaman dilimi ayarlanacaktır.

1

09:00
2

11:05

1

18:00

2

22:30
65 c

18:00

-
mayacak, 10 sn. geçtikten sonra ayarlar 
hafızaya alınacaktır. 
İkinci zaman dilimi saat ayarına geçildi-
ğinde saat birincil zaman diliminin bitiș 
saatinde bașlayacak ve program zaman 
dilimlerinin yanlıș ayarlanarak içiçe girme-
sine izin vermeyecektir.

-
ğerleri tamamlandıktan sonra ekranın alt 
kısmında bulunan herbiri 1 saati göste-
ren semboller ayarlanan zaman dilimleri-
ne göre yanacaktır. Eğer ayarlanan iki za-
man dilimide birbirini takip ediyorsa (örn. 

60 c  49 c
09:32

  

-
luk varsa bu iki zaman dilimi arasında ter-
mosifonun kapalı olarak geçireceği bir 
zaman dilimi olduğunu gösterecektir (örn. 

50 c
09:00

50 c  43 c
08:11

Lejyonella (Bakteri) Koruma 
Fonksiyonu
Cihazınız sağlığınızı korumak 6 gün bo-

ılık suda olușan Lejyonella bakterilerini öl-

boyunca bu sıcaklıkta çalıșır. Cihazınız 
kapalı olsa dahi bu foksiyon hiçbir komut 
beklemeden çalıșacaktır. Bu fonksiyon 
çalıștığında ekranda  simgesi belire-
cektir.

Donma Emniyeti
-

ğünde ısıtıcı otomatik olarak devreye gi-
recek ve depo içersindeki sıcaklığı 

-
gelleyecektir. Bu fonksiyon hiçbir seçim 
yapmaya gerek kalmadan çalıșmaktadır. 
Donma koruması çalıștığında ekranda 
simgesi belirecektir.

Çocuk Kilidi 
Fonksiyon on/off tușuna 5 sn. basılı tu-
tulduğunda devreye girecek ve yine aynı 
șekilde devreden çıkacaktır. Ekranda 
simgesi belirecek ve bu fonksiyonda tüm 
tușlar kilitlenecektir.

Susuz Çalıștırma Koruması
Ürünün susuz çalıșması yada çalıștırlma-
sını engelleyen foksiyondur. Cihazınız su-
suz kaldığında ekranda E1 hata kodu be-
lirecek ve sesli ikaz verecektir. Böyle bir 
durumda cihaz hemen on/off tușundan
kapatılmalı ve cihazın neden susuz kal-
dığına bakılmalıdır. Eğer su tekrar depo-
ya dolmasına rağmen koruma fonksiyo-
nu cihazınızın çalıșmasına izin vermiyorsa 

Așırı Isınma Koruması
Depo içerisindeki su maksimum çalıș-

-
zın çalıșması otomatik duracak, ekranda 
E2 hata kodu belirecek ve sesli ikaz ve-
recektir. Cihazınızı on/off tușundan kapa-
tıp suyun soğumasını bekledikten sonra 
tekrar açabilirsiniz. Eğer hata tekrar belir-

Cihazınız sağlığınızı korumak 30 gün boyun-
ca 65°C üzerine çıkmadıysa durgun ılık
suda oluşan Lejyonella bakterilerini öldür-
mek için 1 defa 70°C’ye çıkacaktır. Cihazınız
kapalı olsa dahi bu fonksiyon hiçbir komut
beklemeden çalışacaktır. Bu fonksiyon
çalıştığında ekranda       simgesi belirecektir.

Donma Emniyeti
-

ğünde ısıtıcı otomatik olarak devreye gi-
recek ve depo içersindeki sıcaklığı 

-
gelleyecektir. Bu fonksiyon hiçbir seçim 
yapmaya gerek kalmadan çalıșmaktadır. 
Donma koruması çalıștığında ekranda 
simgesi belirecektir.

Çocuk Kilidi 
Fonksiyon on/off tușuna 5 sn. basılı tu-
tulduğunda devreye girecek ve yine aynı 
șekilde devreden çıkacaktır. Ekranda 
simgesi belirecek ve bu fonksiyonda tüm 
tușlar kilitlenecektir.

Susuz Çalıștırma Koruması
Ürünün susuz çalıșması yada çalıștırlma-
sını engelleyen foksiyondur. Cihazınız su-
suz kaldığında ekranda E1 hata kodu be-
lirecek ve sesli ikaz verecektir. Böyle bir 
durumda cihaz hemen on/off tușundan
kapatılmalı ve cihazın neden susuz kal-
dığına bakılmalıdır. Eğer su tekrar depo-
ya dolmasına rağmen koruma fonksiyo-
nu cihazınızın çalıșmasına izin vermiyorsa 

Așırı Isınma Koruması
Depo içerisindeki su maksimum çalıș-

-
zın çalıșması otomatik duracak, ekranda 
E2 hata kodu belirecek ve sesli ikaz ve-
recektir. Cihazınızı on/off tușundan kapa-
tıp suyun soğumasını bekledikten sonra 
tekrar açabilirsiniz. Eğer hata tekrar belir-
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Yerel Saatin Ayarlanması
Cihazınızın saat ayarını yapmak için Ma-
nuel Programda Menü tușuna 5 sn basılı 
tutulup gece modu simgesi yanıp söner-
ken tekrar menü tușuna 5 sn. basılır. Saat 
simgesi yanıp söndüğünde (+) ve (-) tuș-
ları kullanılarak önce saat sonra Menü tu-
șuna kısa süreli basılarak dakika ayarla-

-
bir tușa basmadan beklendiğinde ayarla-
nan saat hafızaya alınır.

Uyarı!
Cihazınız elektrik kesintilerine karșı hafı-
za korumasına sahiptir. Uzun süreli elekt-
rik kesintilerinde dahi yaptığınız prog-
ram ayarlarları hafızadan silinmeyecektir. 
Uzun süreli kesintilerde ( 5 saatten fazla) 
yerel saat sıfırlanabilir. Böyle durumlarda 
yerel saat ayarlanmalıdır.

Sürekli Arıza Kontrolü
Cihazınızın kapalı olsa dahi depo sıcaklı-
ğını sürekli olarak kontrol eder. Eğer de-
podan bilgi alamaz ya da sensörde arıza 
olușursa ekranda E3 simgesi belirir ve ci-
hazınız sizi sesli olarak ikaz eder. Bu arı-
za ekranda belirdiğinde cihazınızı on/off 
tușunu kullanarak kapatıp açın. Eğer arı-
za tekrar ekrana geliyorsa Yetkili Servise 
bașvurunuz.

4 Bakım ve Temizlik
- Cihazınızın verimini ve çalıșma emniye-
tini korumak için; yılda bir defa yetkili ser-
vislere bakımını yaptırmanız tavsiye edilir.
- Cihazın dıș kaplamasını așındırıcı, agre-
sif ve / veya kolay parlayan temizleyiciler 
ile temizleyiniz. ( örneğin: gazyağı, alkol 
vb. ) Cihazın temizliği öncesinde elektrik 
beslemesini daima kesiniz.
- Cihazınız harici, fiziki ve kimyevi etken-
lere karșı koruyunuz.
- Cihazınızın deposundaki emayenin 
korozyona karșı korunmasını sağlayan 
Magnezyum anod çubuğunu yılda bir 
defa kontrol ettiriniz.

- Emniyet ventili kireçlenmeye karșı ko-
runmalıdır. Yılda bir defa yetkili servis ele-
manlarına kontrol ettiriniz. Kendinizde 
emniyet ventili üzerindeki mandalı kaldı-
rıp ( dik konuma getirerek ) emniyet ven-
tili tahliye borusundan su akıttığını kontrol 
ediniz.
Su akmadığı durumlarda termosifonu ka-
patarak derhal yetkili servise haber veri-
niz.
- Kontrolden sonra emniyet ventilinin 
mandalını indirmeyi unutmayınız.
- Kireçlenme sebebi ile olușacak arıza 
veya kazalardan üretici firma sorumlu tu-
tulamaz.
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 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müșterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle 

siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00  saatleri arasında hizmet verme-

ye bașlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon 

numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye bașladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine bașvurabilir ve arzu ettiği-

niz hizmeti talep edebilirsiniz.

Beko Hizmet Merkezi

444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 404

Çağrı Merkezimize ayrıca 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 ulașabilirsiniz.

Yazılı bașvurular için adresimiz: 

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.

2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından 

Çağrı Merkezimize bașvurunuz. 

4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.

5. İșiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİȘİ“ istemeyi unutmayınız. 

size yarar sağlayacaktır.

6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli 

yedek parça süresi.)

5
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BEKO tarafından verilen bu garanti, Termosifon’un normalin dıșında kullanılmasından doğacak 

arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, așağıdaki durumlar da garanti dıșıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,

2. Ürünün müșteriye tesliminden sonraki yükleme, boșaltma ve tașıma sırasında olușan hasar 

ve arızalar,

3. Voltaj düșüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı 

voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,

4. Yangın ve yıldırım düșmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.

5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kișiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiș garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karșılığında 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.

İstanbul, Tel:0216 581 6500 pbx,Fax:0216 304 1133) tesislerinde üretilmiștir.

0 262 658 30 63 - 64 - 65 - 66 / 0 262 658 30 24 Faks: 0 262 658 30 23, www.esim.com.tr ) 

tarafından onaylanmıștır.

34445 İstanbul / Türkiye
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BEKO Termosifon’un kullanma kılavuzunda gösterildiği șekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis ele-

manları dıșındaki șahıslar tarafından bakım, onarım veya bașka bir nedenle müdahale edilmemiș olması șartıyla, 

bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, ișçilik ve üretim hatalarına karșı

3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİȘTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve ișçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan 

ișlemler için ișçilik masrafı, değiștirilen parça bedeli ya da bașka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Ga-

ranti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iș günü-

dür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satı-

cılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren bașlar. Ürünün arızasının 10 iș günü içerisinde giderilememesi 

halinde Arçelik A.Ș. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip bașka bir ürünü, müșterinin kul-

lanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiștirilecek parçaların saptanması ta-

mamen fırmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. 

Müșterimizin buna onayı șarttır. 

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 arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin așılması , 

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acente-

si temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün 

bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiștirilmesini, bedel iadesi veya ayıp 

oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne bașvurulabilir. Bu Garan-

ti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak 

yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiștir.

Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 102677 no’lu ve 23.06.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiștir. 

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kașeleyecektir.  

ARÇELİK A.Ș.

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Seri No :

Tip : BKT 500 LUX-BKT 650 LUX-BKT 800 LUX

Teslim Tarihi, Yeri :

Fatura Tarihi, No :

Satıcı Firma Ünvanı :

Adres :

Tel-Faks :

Satıcı Firma (Kașe ve İmza) :

Garanti Belgesi

Termosifon

63
 9

81
0.

04
51

-R
ev

.0
0-

06
.0

7.
20

12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


