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Bu ürün,
çevreye sayg›l› modern tesislerde
do¤aya zarar vermeden
üretilmifltir.



De¤erli Müflterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan 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.



• Ürün kalitesini artt›rmak için önceden haber verilmeksizin
teknik özelliklerde de¤ifliklik yap›labilir.

• Ürünün üzerinde  bulunan iflaretlemelerde veya ürünle birlikte
verilen di¤er bas›l› dökümanlarda beyan edilen de¤erler, ilgili
standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen de¤erlerdir.
Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.

• Bu  kullan›m k›lavuzunda  flekiller flematik olup ürününüzle
birebir uyum içinde olmayabilir. Sat›n alm›fl oldu¤unuz cihazda
ilgili parçalar yoksa baflka modeller için geçerlidir.

• Tabloda verilen ölçüler ürünün kap›s› kapal› olarak
yerlefltirilebilmesi için gerekli minimum bofllu¤u tarif etmektedir.



TEKN‹K
ÖZELL‹KLER
TEKN‹K
ÖZELL‹KLER
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BK 7541 T

Ev tipi buzdolab›

C

401

305

30

-

-

T

41

355

335

152

59,5

68

55

130

220/50

Marka

Model

Mamul Kategorisi

Enerji S›n›f›

Çevre Koruma Sembolü

Y›ll›k Enerji Tüketimi (kWh/y›l)

So¤utucu Bölme Hacmi (Net-lt)

Dondurulmufl G›da Saklama Bölmesi
Hacmi (Net-lt)

Y›ld›z S›n›f›

So¤utma Sistemi

S›cakl›k Artma Süresi (saat)

Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat)

‹klim S›n›f›

Gürültü Seviyesi (dB(A))

Toplam Brüt Hacim (lt)

Toplam Net Hacim (lt)

Yükseklik (cm)

Genifllik (cm)

Derinlik (cm)

A¤›rl›k (kg)

Toplam Güç (W)

Elektrik Girifli (V/Hz)

BK 7041 T

Ev tipi buzdolab›

C

419

340

30

-

-

T

39

392

370

166

59,5

68

60

125

220/50

(Gerçek tüketim, cihaz›n nerede
ve nas›l kullan›ld›¤›na ba¤l›d›r)

(E lektr ik kesi lmesi  güvenl i¤ i ,  bu
süreden sonra g›dalar kullan›lamaz.)

(Gerçek tüketim, cihaz›n nerede
ve nas›l kullan›ld›¤›na ba¤l›d›r)

(E lektr ik kesi lmesi  güvenl i¤ i ,  bu
süreden sonra g›dalar kullan›lamaz.)

• Ürün kalitesini artt›rmak için önceden
haber verilmeksizin teknik özelliklerde
de¤ifliklik yap›labilir.
• Ürünün üzerinde  bulunan iflaretlemelerde
veya ürünle birlikte verilen di¤er bas›l›
dökümanlarda beyan edilen de¤erler, ilgili
standartlara göre laboratuar ortam›nda elde
edilen de¤erlerdir. Bu de¤erler, ürünün
kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.

• Bu  kullan›m k›lavuzunda  flekiller flematik
olup ürününüzle birebir uyum içinde
olmayabilir. Sat›n alm›fl oldu¤unuz cihazda
ilgili parçalar yoksa baflka modeller için
geçerlidir.

• Tabloda verilen ölçüler ürünün kap›s› kapal›
olarak yerlefltirilebilmesi için gerekli minimum
 bofllu¤u tarif etmektedir.
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7. Bölüm:
Tüket ic i

Hizmet ler i

4. Bölüm:
Kap›  aç › l ›fl  yönünün

de¤iflt i r i lmesi
2. Bölüm:

Genel  görünüfl

6. Bölüm:
Yetk i l i  Serv is
ça¤›rmadan

önce yap› lmas›
gerekenler

1. Bölüm:
Buzdolab›n ›z ›  ku l lanmadan önce

yap› lmas›  gereken ifl lemler  ve
güvenl ik  uyar › lar ›

3. Bölüm:
Buzdolab›n ›z ›n

kul lan › lmas›

5. Bölüm:
Buzdolab›n ›z ›n
temiz lenmesi



1. Bölüm:
Buzdolab›n ›z ›
ku l lanmadan önce
yap› lmas›  gereken
ifl lemler

1. Bölüm:
Buzdolab›n ›z ›
ku l lanmadan önce
yap› lmas›  gereken
ifl lemler
(Göster imler  kar ikatür ize o lup
ürününüz i le  b i rebi r  benzer l ik
göstermeyebi l i r )

Lütfen, Buzdolab›n›z› çal›flt›rmadan önce,
yerlefltirilmesi, kullan›m› ve bak›m› gibi
önemli bilgileri içeren kullanma k›lavuzunu
dikkatle okuyunuz.

3

Buzdolab›n›z›n
bulundu¤u odada s›cakl›¤›n en az

10°C olmas› gerekir.
Buzdolab›n›z›n bundan daha

so¤uk ortamlarda çal›flt›r›lmas›
verimlili¤i aç›s›ndan tavsiye

edilmez.

Buzdolab›n›z›n
içinin iyice temiz
olmas›na dikkat

ediniz.

Buzdolab›n›z›n ilk
çal›flt›r›lmas›nda, ilk

alt› saat boyunca afla¤›daki
noktalara dikkat ediniz.
* Buzdolab›n›z elektrik

kesintisine u¤ramamal›d›r.
* Termostat› kapama konumuna

getirilmemelidir.
* Kap›s› çok s›k aç›lmamal›d›r.
* Besinler konulmadan bofl

olarak çal›flt›r›lmal›d›r.
‹lk alt› saat içerisinde elektrik
kesintisi meydana geldi ise;
“Yetkili Servis Ça¤›rmadan

Önce Yap›lmas›
Gerekenler”

bafll›¤› alt›ndaki
uyar›lar›

dikkate al›n›z.

Buzdolab›n›z ile verilen 2 adet
takozu yerlerine tak›n›z. Bu

takozlar buzdolab›n›z›n duvara
tamamen yaslanmas›n›

önleyerek hava ak›m›n›n daha
sa¤l›kl› olmas›n› sa¤lar.

Ocak, f›r›n,
kalorifer pete¤i ve soba gibi

›s› kaynaklar›ndan en az 30 cm,
elektrikli f›r›nlardan ise en az 3 cm
uzakta olmal› ve do¤rudan günefl

›fl›¤› alt›nda tutulmamal›d›r.

Buzdolab›n›z›n
sars›nt›s›z çal›flmas› ve durmas›

gerekir. Bunun için ayarlanabilir ön
ayaklar› saat yönünde ya da tersine

döndürerek zemin üzerinde
buzdolab›n›z›n dengeli durmas›n›
sa¤lay›n›z. Bu ifllem yiyecekler

dolaba konmadan önce
yap›lmal›d›r.

Buzdolab›n›z›n
kullanma voltaj›

220 Volt'tur. Bu ürün evlerde
kullan›lmak

üzere dizayn
 edilmifltir.

‹ki so¤utucu
yan yana yerlefltiriliyorsa
aralar›nda en az 2 cm
boflluk b›rak›lmal›d›r.
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BENZ‹N

• Külahl›
dondurma ve küp buzlar›,
dondurucu bölmesinden

ç›kar›r ç›karmaz hemen yemeyin!
(A¤z›n›zda so¤uk yan›¤›na

neden olabilir.)  • fiifle ve kutulardaki
s›v› içecekleri dondurucu bölmesine

koymay›n. Patlayabilir. • Dondurulmufl
yiyeceklere ›slak elle dokunmay›n yap›flabilir. •
Buzdolab›n›z›n temizleme ve eritme ifllemi için,
kesinlikle buhar veya buharl› temizlik malzemeleri

kullanmay›n›z. Böyle bir durumda buhar,
buzdolab›n›zda ak›m ihtiva eden bölgelere temas

ederek k›sa devre veya elektrik çarpmas›na
sebep olabilir. • Buzdolab›n›zdaki tampon, kap›
gibi k›s›mlar› hiçbir flekilde destek veya basamak

arac› olarak kullanmay›n.
• Buzdolab›n›z›n içinde elektrikli aletler

kullanmay›n.                                                  •
Hasarl› buzdolab›n› çal›flt›rmay›n. Karars›zl›k

halinde servisinize dan›fl›n.
• Buzdolab›n›zda so¤utma gaz› dolafl›m›n›n
gerçekleflti¤i k›s›mlara  kesici ve delici aletler

kullanarak zarar vermeyin. Evaporatördeki gaz
kanallar›n›n delinmesi, boru uzant›lar›n› ve üst

yüzey kaplamalar›n› delme durumunda
püskürecek so¤utma gaz› cilt tahriflleri

ve göz yaralanmalar›na sebep
olabilir. • Buzdolab›n›zdaki
havaland›rma deliklerinin

üzerini örtmeyin ve
herhangi bir cisimle

kapatmay›n.

Alkol oran› yüksek içkileri,
a¤›zlar›n› s›k› bir flekilde kapatarak ve

dik olarak yerlefltirin.
Yan›c› gaz ihtiva eden mamulleri

(örn. sprey) ve patlay›c› maddeleri
cihaz›n›zda kesinlikle bulundurmay›n.

Çocuklar›n buzdolab›n›zla
oynamamas›na dikkat edin.

Kendilerine ve buzdolab›na zarar
verebilecek hareket yapabilirler.

Örne¤in kap›ya tutunup sarkmalar›na
kesinlikle izin vermeyin.

• Elektrikli cihazlardaki
onar›mlar, yaln›z ehliyetli kifliler

taraf›ndan yap›l›r. Bilinçsizce yap›lan
onar›mlar kullan›c› için tehlike oluflturabilir.

• Herhangi bir hata durumunda veya bak›m ve
temizlik yaparken, sigortay› kapatmak veya fifli

çekmek suretiyle, buzdolab›n›z›n elektrik ba¤lant›s›n›
kesin. Fifli ç›kart›rken kablodan çekmemeye dikkat

edin.
• Buzdolab›n›z›n elektrik güvenli¤i, evinizdeki

topraklama sisteminin standartlara
uygun olmas› durumunda

garanti edilir.

• Kullanma k›lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al›nmamas›
halinde, üretici firman›n sorumluluk kabul etmeyece¤ini
unutmay›n.

Güvenl ik  uyar › lar ›Güvenl ik  uyar › lar ›
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Hal› döfleli zemin
üzerine yerlefltirilecekse,

buzdolab›n›z ile hal›
aras›na sert bir tabla

konulmal›d›r.

Orijinal ambalaj ve köpükler

cihaz›n›z›n tekrar nakliyesi veya

tafl›nmas› için gerekebilir.

Ürünün yeniden tafl›nmas› s›ras›nda

dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Buzdolab›n›z tafl›madan önce

boflalt›l›p temizlenmelidir.

2. Buzdolab›n›z›n içindeki raflar,
aksesuarlar, sebzelik vs. dolap içinde
bantlan›p sars›nt›ya karfl›
sa¤lamlaflt›r›lmal›d›r.
3. Kondansere tak›lan arka takozlar
ambalajlamadan önce sökülmelidir.
4. Ambalaj kal›n bant veya sa¤lam iplerle
ba¤lanmal› ve ambalaj üzerindeki tafl›ma
kurallar›na mutlaka uyulmal›d›r.

Unutmay›n...
Geri kazan›lan her madde, do¤a ve milli
servetimiz için vazgeçilmez bir kaynakt›r.

Ambalaj malzemelerinin yeniden
de¤erlendirilmesine katk›da bulunmak
istiyorsan›z çevre kurulufllar›ndan veya
bulundu¤unuz belediyelerden bilgi alabilirsiniz.
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1.

2.

3.

4.

5.

Ön pano

Dondurulmufl g›da

saklama bölmesi

(Buzluk)

Damlal›k - Damper

S›f›r derece bölmesi ve

defrost kab›

Defrost suyu tahliye

tapas›

Ampul termostat kutusu

(Termostat ayar dü¤mesi -

Defrost dü¤mesi)

Ayarlanabilir raflar

fieffaf raf

Sebzelikler

Tereya¤, peynir bölmesi

Yumurtal›klar

Ayarlanabilir raflar

fiifle raflar›

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2. Bölüm:
7541 T Buzdolab›n›n
genel görünüflü

2. Bölüm:
7541 T Buzdolab›n›n
genel görünüflü

Dikkat! Afla¤›daki gösterimler aksesuarlar› tan›t›m amaçl› bir çizimdir. Sat›n alm›fl
oldu¤unuz ürün ile bire bir benzerlik göstermeyebilir.

10

12

13

13

12

1

2

3
4

5

6

7

8

9

11



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ön pano

Dondurulmufl g›da saklama

bölmesi (Buzluk)

Damlal›k -  Damper

S›f›r derece bölmesi ve

defrost kab›

Defrost suyu tahliye tapas›

Ampul termostat kutusu

(Termostat ayar dü¤mesi -

Defrost dü¤mesi

Ayarlanabilir raflar

fieffaf raf

Sebzelikler

Tereya¤, peynir bölmesi

Yumurtal›klar

Ayarlanabilir raflar

fiifle raflar›

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

7041 T Buzdolab›n›n
genel görünüflü
7041 T Buzdolab›n›n
genel görünüflü

7

Dikkat! Afla¤›daki gösterimler aksesuarlar› tan›t›m amaçl› bir çizimdir. Sat›n alm›fl
oldu¤unuz ürün ile bire bir benzerlik göstermeyebilir.
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3. Bölüm:
Buzdolab›n ›z ›n
kul lan › lmas›

3. Bölüm:
Buzdolab›n ›z ›n
kul lan › lmas›

                Buzdolab›n›z›n
               iç so¤uklu¤unun

ayarlanmas›
                           Buzdolab›n›z›n iç so¤uklu¤u
                           mevsim s›cakl›klar›, kap›lar›n

s›k s›k aç›lmas› ve uzun süre aç›k kalmas›,
yemeklerin oda s›cakl›¤›na düflürülmeden
buzdolab›na konmas›, buzdolab›n›n oda

içerisindeki konumu (günefl ›s›s›na
maruz kalmas› gibi) nedenlerden

de¤ifliklik gösterir.

Damlal›k damperi, buzdolab›n›z›n alt
bölmesine so¤uklu¤un az veya çok

iletilmesini sa¤lar.

Damlal›k damperi ayar›

1

2

3

1

2

3
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Buzdolab›n›z› kulland›¤›n›z
ortam›n so¤uk ya da s›cak olmas›na göre ve
h›zl› so¤utma için termostat dü¤mesi ve
damlal›k damper ayar› farkl›l›k gösterir.

Termostat dü¤mesini orta konuma
döndürünüz. Damlal›k damper ayar›n›
aç›k konuma getiriniz. (3. konumu)
Buzdolab›n›zdaki yiyecekler afl›r›
so¤uyorsa; damlal›k damper ayar›n›
2 konumuna getiriniz.

S›cak ortamda iç so¤uklu¤un ayarlanmas›

Yiyecekleriniz halen
istedi¤inizden so¤uk ise,
damlal›k damper ayar›n›
1 konumuna yaklaflt›r›n›z.
(1, 2 konumu aras›ndaki
orta konum)

H›zl› so¤utma
Buzdolab›n›zdan iyi
performans elde etmek
için; h›zl› so¤utma
öncesi kar eritme
(defrost) yap›lm›fl
olmas›na dikkat ediniz.

Termostat dü¤mesini “YAZ” konumuna getiriniz.
Alt bölmede h›zl› so¤utma istedi¤inizde damlal›k damperini
aç›k konuma getiriniz. (3. konumu)
Buzluk bölmesinde h›zl› so¤utma istedi¤inizde ise damlal›k
damper ayar›n› kapal› konuma getiriniz. (1 konumu)

Termostat dü¤mesini "KIfi"
ile orta konum aras›na
döndürünüz. Damlal›k
damper ayar›n› kapal›
konuma getiriniz.
(1 konumu)

So¤uk ortamda iç
so¤uklu¤un
ayarlanmas›
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* H›zl› so¤utma
sonras›, termostat

dü¤mesini ve damlal›k
damper ayar kolunu

eski konumlar›na
getiriniz.

Termostat ayar dü¤mesi
saat yönünün tersine
döndürüldü¤ünde “KIfi”
pozisyonundan sonra
“0” pozisyonuna
gelecek ve buzdolab›n›n
çal›flmas› duracakt›r.
Buzdolab›n›z› tekrar
çal›flt›rabilmeniz için
termostat ayar
dü¤mesini saat yönünde
çeviriniz.

Buzdolab›n›z›n nemli bir ortamda
kullan›lmas›
* Buzdolab›n›z› nemli ortamlarda kullan›rken;
kap›s›n› az aç›p kapatmaya, kap›y› uzun süre
aç›k tutmamaya ve yiyecekleri kapal› kaplarda
saklamaya dikkat ediniz.

Buzdolab›n›zda saklanacak
yiyecek miktar›
* Buzdolab›n›z› ilk çal›flt›rd›¤›n›zda afl›r›
yükleme yapmamaya dikkat ediniz. * Bunun
d›fl›nda buzdolab›n›z› bir seferde afl›r›
yüklemeyiniz. * Fazla yükleme yapman›z
gerekti¤inde, buzdolab›n›z›n uzun süre kapal›
kalaca¤› zamanlar› tercih ediniz.
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Kar eritme (DEFROST)
Dondurucu bölme üzerindeki hava
geçiflini sa¤layan delikler,
içeride oluflan kar nedeniyle
tamamen kapanmadan önce kar eritme
(defrost) yap›lmal› ve eritme öncesinde
s›f›r derece bölmesi içindeki yiyecekler
buzdolab›n›z›n içinde uygun bir yere
aktar›lmal›d›r. * Kar eritmeye bafllamak
için, defrost suyu tahliye tapas›n›n alt›na
yeterli büyüklükte bir kap (yaklafl›k 8 lt.)
koyunuz ve tahliye tapas›n› afla¤› do¤ru
çekerek al›n›z.  * Daha sonra termostat
dü¤mesinin ortas›ndaki defrost
dü¤mesine bas›n›z. Böylece eritme
ifllemi için buzdolab›n›z›n fiflten
ç›kar›lmas›na gerek kalmayacakt›r.
* Eritme tamamland›ktan ve su
tamamen boflald›ktan sonra tahliye
tapas›n› tekrar yerine tak›n›z.

Eritme ifllemi bitti¤inde buzdolab›n›z otomatik
olarak yeniden çal›flmaya bafllayacakt›r.
Uzun süreli elektrik kesilmelerinde, erime
sonucu oluflan sular, defrost haznesinde
birikecek, suyun fazlas› s›f›r derece bölmesine
dolacakt›r. Bu durumda alt raflarda bulunan
yiyecekleriniz zarar görmeyecektir.
* Buzdolab›n›z›n içine eritmeyi h›zland›rmak
için mum, gaz lambas› ve ›s›t›c› gibi malzemeler
kesinlikle kullanmay›n›z. * Eritme spreyleri
buzdolab›n›za ve sa¤l›¤›n›za zarar verebilecek
s›v› madde ve gaz içerebilir. Bu maddeleri
kullan›rken dikkat ediniz. Temizlik esnas›nda
buzdolab›n›z›n kap›s›n› kapal› tutmay›n›z.
* Defrost ifllemi bittikten sonra, so¤utucu yüzey
üzerinde kalan su damlac›klar›, buzdolab› tekrar
çal›flmaya bafllad›¤›nda buz haline dönerler. Bu
s›rada buzlar›n so¤utucuyla iç gövde aras›nda
s›k›flmas› nedeniyle k›r›lmalar meydana gelir. Bu
k›r›lmalar s›ras›nda buzdrolab›ndan “Tak-Tuk”
sesine benzeyen sesler gelebilir. Bu normaldir.
Buzdolab›na hiç bir olumsuz etkisi yoktur.

Erime sonras›
s›f›r derece bölmesi

içerisindeki suyun boflalt›larak
temizlenmesi, buzdolab›n›z›n

koku yapmamas› ve su
taflmas›n›n önlenmesi

aç›s›ndan tavsiye
edilir.
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Buzdolab›n›zda ayd›nlatma
için so¤utucu bölmesinde 15 Watt'l›k bir

ampul kullan›lmaktad›r. * Ampul de¤ifltirilece¤i
zaman fifli prizden çekiniz. * Koruyucu

kapa¤›n› y›ld›z tornavida ile açarak ç›kart›n›z.
* Ampulü yerinden sökerek yenisini
tak›n›z. * Koruyucu kapa¤› tekrar

yerine vidalay›n›z.

Not:
Buzdolab›n›z›n verimli
çal›flmas› için lütfen

15 Watt'dan güçlü ampul
takmay›n›z.

Ampulün de¤ifltirilmesi (Tüm modeller için)
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Besinlerin buzdolab›nda
saklanmas›

buzu çözülecek
yiyecekler so¤utucu bölmeye

konulmal›d›r.
Piflmifl yemekler: Çeflitli

yiyecek ve içeceklerin
kokular›n›n birbirine

geçmemesi ve
bozdolab›n›za koku

sinmemesi için piflmifl
yiyecekler buzdolab›na a¤z›

kapal› kaplar içinde
konulmal›d›r.

Muz buzdolab›nda
saklanmaz.

Süt, peynir ve tereya¤›:
Süt flifleleri üst flifle raf›nda saklanmal›d›r.
Tereya¤ ve peynir için kap› içinde özel

kapakl› raflar mevcuttur. Yumurtalar kap›
raflar› içindeki özel yuval› kaplara

konulmal›d›r.
Et, bal›k ve tavuk: Bu tip yiyecekler,

ya¤l› ka¤›da sar›lm›fl veya naylon
torbalara yerlefltirilmifl olarak

buzlukta saklanmal›d›r.
Günlük kullan›lacak veya

Dondurulmufl g›da
maddeleri:

Dondurulmufl g›da maddeleri ve
dondurma, buzlukta
muhafaza edilmelidir.

Sebze ve meyveler: Sebze ve meyveler,
sebzelikte muhafaza edilmelidir. Sebze ve

meyveler sebzeli¤e y›kanmadan, kuru
olarak konulmal›d›r. Bezelye, fasulye, bakla
gibi sebzeler ay›klanmadan, domates ve
salatal›klar bütün olarak saklanmal›d›r.

Kavun, fleftali ve benzeri kokulu meyveler,
plastik bir torbaya konduktan sonra

sebzelikte muhafaza edilmelidir.
Çilek ve dut gibi çabuk bozulan

meyveler a¤z› kapal› bir
kap içinde saklanmal›d›r.



Tel raflar: Tel raflar buzdolab›n›zda so¤uk
havan›n kolayca dolaflmas›n› sa¤lar ve
gerekti¤inde raf aral›klar› ayarlanabilir.

Tereya¤-peynir bölmesi: Tereya¤, peynir,
margarin gibi yiyeceklerin konuldu¤u bölmedir.

fiifle raflar›: fiiflelerin, kavanoz ve kutular›n
konulabilece¤i raflard›r.

‹ç bölmelerin ve aksesuarlar›n
kullan›lmas›
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Buzluk bölmesi: Dondurularak saklanmas› gereken
yiyeceklerin konuldu¤u bölmedir. 2 Y›ld›z (-12 °C'den daha
so¤uk) so¤utma kapasitesine sahiptir.

S›f›r derece bölmesi/Defrost kab›: Donmas› istenmeyen
yiyeceklerin, alt bölmeden daha uzun süre saklanabilmesi için
kullan›lan bölmedir. Dondurulmufl yiyecekler lezzetini
kaybetmeden yavafl eritilebilir ve k›sa sürede donmadan
so¤utulmas› istenen içecekler konulabilir. Arkadaki hazne
defrost suyunun birikmesi içindir. Defrost tapas› ile bu su
tahliye edilir.
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S›f›r derece bölmesinin
ç›kart›lmas› * S›f›r derece

bölmesini kendinize do¤ru çekiniz.
Kap, raf kanal› üzerindeki stopere

dayan›nca duracakt›r. * Kab›n arka
k›sm›n› 7-8 mm yukar›ya kald›rarak
stoperden kurtulmas›n› sa¤lay›n›z.

* Kendinize do¤ru çekerek raf
kanal› bofllu¤undan afla¤›ya

alarak ç›kart›n›z.



104,5 cm

98
,5

 c
m

Kullan›m
alan› ölçüleri

* Buzdolab›n›z›n kap›s›n›
açt›¤›n›zda, gerekli

kullan›m alan›n› flemada
görüyorsunuz.

7541 T - 7041 T
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Ku l l and ›¤ ›n › z
ye re  gö re  buzdo lab ›n › z › n

kap›  aç › l › fl  yönü de¤ifl t i r i leb i l i r.
Buna  i h t i ya ç  duydu¤unuzda

mut laka  s i ze  en  yak ›n
Ye tk i l i  Se r v i s ’e

baflvu r unuz .

4. Bölüm:
Kap› aç›l›fl
yönünün
de¤ifltirilmesi

4. Bölüm:
Kap› aç›l›fl
yönünün
de¤ifltirilmesi



5. Bölüm:
Buzdolab›n›z›n
temizlenmesi

Not:
Temizlik için gaz,
benzin ve benzeri

maddeleri kesinlikle
kullanmay›n›z.
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* Temizlik yapmadan önce, fifli çekerek
veya sigortay› kapatarak buzdolab›n›z›n
elektrik ba¤lant›s›n› kesin.
* Temizlik için, kesinlikle buhar veya
buharl› temizlik malzemeleri
kullanmay›n›z. Böyle bir durumda buhar,
buzdolab›n›zda elektrik ak›m› olan
bölgelere temas ederek k›sa devre veya
elektrik çarpmas›na sebep olabilir.
* Buzdolab›n›z›n iç duvarlar›n› karbonat
 (yemek sodas›) eklenmifl ›l›k su ile
›slat›lm›fl yumuflak bir bez veya sünger ile
temizleyiniz. Bez veya süngeri iyice
s›kt›ktan sonra kullan›n›z. Kesinlikle çizici
ve afl›nd›r›c› (tiner, çamafl›r suyu, toz
deterjan gibi) malzemeler kullanmay›n›z.
* Kap› contas›n›n temizli¤inde sadece
›l›k su kullan›n›z.

* Buzdolab›n›z›n kap›s›na yap›flt›r›lm›fl
olan tan›t›m etiketi sökülebilir özelliktedir
(Sökülebilirlik süresi 1 y›ld›r). Bu etiketi
sökmek için bir köflesinden kald›r›l›p karfl›
yöne do¤ru yavaflca çekiniz. Etikette
y›rt›lmalar oluyorsa kalan parçac›klar›
kaz›may›n›z, ›slak bir sünger yard›m› ile
kalan izleri nemlendirerek ç›kar›n›z.
* Y›lda bir kere f›rça veya elektrik
süpürgesi ile buzdolab›n›z›n arkas›ndaki
tozlar› al›n›z.
* Buzdolaplarımızın üretiminde kokuya
sebebiyet verecek hiçbir madde
kullanılmamaktadır. Ancak uygun
olmayan besin saklama koflulları ve
buzdolabı iç yüzeyinin gerekti¤i flekilde
temizlenmemesine ba¤lı olarak koku
sorunu ortaya çıkabilir.
Bu sorunu önlemek için dikkat edilecek
noktalar flu flekildedir:

* Ürünlerin temiz tutulması önemlidir.
Bunun için 15 günde bir buzdolapları
karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan
veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.)
Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep
olabilir.
*Yiyeceklerin kapalı kaplarda
saklanması gerekmektedir. A¤zı açık
saklanan gıdalardan yayılan
mikroorganizmalar kötü kokuya sebep
olabilir.

*Saklama süresi dolan ve bozulan
gıdaların, buzdolabında kesinlikle
tutulmaması gerekmektedir.
*Buzdolabınızda koku sorunu
oluflması durumunda:
*Genellikle çayda bulunan Catechin
maddesi mükemmel koku giderme
özelli¤ine sahiptir. Molekülünde
bulunan açık hidroksil (OH) uçları,
koku veren uçucu organikleri tutularak
kötü kokuları temizlemifl olur.
*Demlemifl oldu¤unuz çay posasını
a¤zı açık bir kap içinde akflamdan
buzdolabının içine yerlefltiriniz ve en
geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını
buzdolabı içinde 12 saatten fazla
tutarsanız, kokuya sebep olan
organizmaları bünyesinde toplayaca¤›
için kokunun kayna¤› haline gelebilir,
mutlaka atılmalıdır.

Plastik Yüzeylerin Korunması
*Buzdolabınızın plastik yüzeylerine
zarar vermesi nedeniyle sıvı ya¤ları
veya piflmifl ya¤l› yemekleri
buzdolabınıza a¤zı açık kaplarda
koymayınız. Plastik yüzeylere ya¤
dökülmesi veya ya¤›n sürülmesi
durumlarında ilgili bölgeyi hemen ılık
suyla temizleyip kurulayınız.



1

2

3

1. Fifl prize do¤ru tak›lm›fl m›?

2. Buzdolab›n›z›n ba¤land›¤› prizin sigortas› ya da ana
sigorta atm›fl m›?

3. S›cakl›k (Termostat) ayar dü¤mesi do¤ru konumda m›?

4. Kar eritme (Defrost) dü¤mesi bas›l› m›?

5. Damlal›k damper ayar kolunun konumu do¤ru mu?

Önemli not:
Ani elektrik kesilmesinde veya fiflin ç›kar›l›p tak›lmas›nda
buzdolab› so¤utma sistemindeki gaz›n bas›nc› henüz
dengelenmemifl oldu¤u için kompresör koruyucu termi¤i atar.

E¤er elektrik kesilmesi;
* Buzdolab›n›z›n ilk çal›flt›r›lmas›nda, ilk alt› saat içerisinde meydana
geldiyse fifli çekiniz, bir saat bekleyiniz ve tekrar tak›n›z.
* ‹lk alt› saatten sonra meydana geldiyse fifli ç›karmaya gerek yoktur. 10
dakika sonra buzdolab›n›z kendi kendine çal›flmaya bafllayacakt›r.
Bu süreler sonunda buzdolab›n›z çal›flmaya bafllamam›fl ise Yetkili Servis
ça¤›r›n›z.

Servis ça¤›rmadan önce
afla¤›daki kontrolleri yap›n›z;

?

!
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6. Bölüm:
Yetkili Servis ça¤›rmadan
önce yap›lmas›
gerekenler

6. Bölüm:
Yetkili Servis ça¤›rmadan
önce yap›lmas›
gerekenler



20

7. Bölüm:
T ü k e t i c i  H i z m e t l e r i
7. Bölüm:
T ü k e t i c i  H i z m e t l e r i

Beko Hizmet Merkezi
444 1 404

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlar›ndan alan kodu çevirmeden aray›n›z*)

Di¤er Numara
0.216.585 8 404

*Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda flehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu
ile yap›lan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yap›lmaktad›r.

De¤erli Müflterimiz,
Beko Hizmet Merkezi haftan›n 7 günü 08:00-24:00 saatleri aras›nda 444’lü telefon numaras› ile canl› olarak hizmet
vermektedir.
Do¤rudan bu numaray› çevirerek Beko Hizmet Merkezine baflvurabilir ve arzu etti¤iniz hizmeti talep edebilirsiniz.
* Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda flehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yap›lan aramalarda ise GSM-
GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yap›lmaktad›r.
Hizmet Merkezimize ayr›ca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya
da
0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaflabilirsiniz.
Yaz›l› baflvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Arçelik A.fi. Ankara Asfalt› Yan›,34950 Tuzla/‹STANBUL

Afla¤›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 Hizmet Merkezimize baflvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kart›”n› sorunuz.
5. ‹fliniz bitti¤inde servis teknisyeninden “H‹ZMET F‹fi‹” istemeyi unutmay›n›z. Alaca¤›n›z Hizmet Fifli, ilerde ürününüzde
meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
6. Kullan›m ömrü: 10 y›ld›r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)







444 1 404
Çağrı Merkezi

0216 585 8 404
Diğer Numara

Arçelik A.Ș. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon:(0216) 585 85 85 Faks (0216) 426 23 53 Sanayi sicil No: 93237

BEKO tarafından verilen bu garanti, Buzdolabı’nın 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.

Üretim yeri: Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 26110 Eskişehir



Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın  89233 no’lu ve 16.08.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Seri No:
Tip      :BK 7041 T

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. 
Ancak;
-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 sürenin aşılması
-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden 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 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 Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. 

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD.


