
Davlumbaz

Kullanma Kilavuzu

ADV 5160I   ADV5160B  ADV5160S

           ADV 5310I   ADV5260IBEKO Davlumbaz ýn, kullanma kýlavuzunda gösterildiði þekilde kullanýlmasý ve Beko nun yetkili kýldýðý 
Servis elemanlarý dýþýndaki þahýslar tarafýndan bakým, onarým veya baþka bir nedenle müdahale 
edilmemiþ þartýyla, bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý malzeme, iþçilik ve üretim hatalarýna karþý
2 (ÝKÝ) YIL SÜRE ÝLE GARANTÝ EDÝLMÝÞTÝR.
Garanti kapsamý içinde gerek malzeme ve iþçilik gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý 
halinde yapýlan iþlemler için iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka bir ad altýnda hiçbir 
ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapýlacak onarýmlarda geçen süre, garanti süresine ilave 
edilir. Tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis 
atölyemiz bulunmamasý durumunda Yetkili Satýcýlarýmýza veya Firmamýza bildirildiði tarihten itibaren 
baþlar. Ürünün arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemsi halinde Arçelik A.Þ. ürünün tamiri 
tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir ürünü müþterinin kullanýmýna tahsis eder.

Arýzananýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile deðiþtirilecek parçalarýn 
saptanmasý tamamen firmamaýza aittir. Arýzanýn giderilmesi ürünün bulunduðu yerde veya  Yetkili Servis 
atölyelerinde yapýlabilir. Müþterimizin buna onayý þarttýr.
Ancak;
Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn;
-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde, ayný arýzayý 
ikiden fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla ortaya çýkmasý veya belirlenen garanti 
süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasýyla üründen yaralanamamanýn süreklilik 
kazanmasý,
-Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý
-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmamsý halinde sýrasýyla Yetkili satýcýnýz, bayi, acente, 
temsilciliðimizden birisinin bölgeye en yakýn servis yetkilisiyle birlikte veya firmamýz yetkilisince 
düzenlenecek raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi durumunda, ücretsiz 
olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr.
Garanti belgesi ile ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü ne baþvurulabilir. Bu Garanti Belgesi nin kullanýlmasýna  4077 
sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ile bu Kanun a dayanýlarak yüyülüðe konulan Garanti 
Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Teblið uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir.

GENEL  MÜDÜR                                                  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanligi'nin 81745 no'lu ve 14.04.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiºtir. 

                       Bu bölümü, ürünü aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaºeleyecektir



Lütfen Önce bu kilavuzu okuyun!
Degerli Müºterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiº olan
ürünümüzün size en iyi verimi sunmasini istiyoruz.
Bunun için, bu kilavuzun tamamini ürününüzü kullanmadan önce
dikkatle okumanizi ve bir baºvuru kaynagi olarak saklamanizi rica ederiz.

Bu kullanma Kilavuzu..
Ürününüzü hizli ve güvenli bir ºekilde kullanmaniza yardimci olacaktir.
   Ürününüzü kullanmadan ve çaliºtirmadan önce kullanma kilavuzunu 
okuyun.
   Öncelikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
   Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecegi için kullanma kilavuzunu kolay 
ulaºabileceginiz bir yerde saklayin.
   Ayrica ürününüzle birlikte, ilave olarak verilen diger belgeleri de okuyun. 
Bu kullanma kilavuzunun baºka modeller için de geçerli olabilecegini 
unutmayin. Modelle arasindaki farklar kilavuzda açik bir ºekilde 
vurgulanmiºtir.

Bu ürün çevreye saygili modern tesislerde        dogaya zarar vermeden üretilmiºtir.

Beko tarafýndan verilen bu garanti, Davlumbaz ýn normalin dýþýnda 
kullanýlmasýndan doðacak arýzalarýn giderilmesini kapsamadýðý gibi, 
aþaðýdaki durumlarda garanti dýþýdýr:

1. Kullanma hatalarýndan meydana gelen hasar ve arýzalar,
2. ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma 
sýrasýnda oluþan hasar ve arýzalar.
3. Voltaj düþüklüðü veya fazlalýðý; hatalý elektrik tesisatý; ürünün etiketinde yazýlý 
voltajdan farklý voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve 
arýzalar.
4. yangýn ve yýldýrým düþmesi ile meydana gelecek arýzalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kýlavuzlarýnda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan 
kaynaklan arýzalar.

Ürüne yetkisiz kiþiler tarafýndan yapýlan müdahalelerde ürüne verilmiþ garanti 
sona erecektir.

Yukarýdaki belirtilen arýzalarýn giderilmesi ücret karþýlýðýnda yapýlýr.

Ürünün kullaným yerine montajý ve nakliyesi ürün fiyatýna dahil deðildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluðu, 
tüketicinin malý satýn aldýðý satýcý, bayi, acenta yada temsilciliklere aittir. 
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý, ürün üzerindeki orijinal seri 
numarasý kaldýrýldýðý veya tahrif edildiði takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün Arçelik A.Þ. adýna 

Ürününüzün CE uygunluðu KEMA Quality B.V. (Utrechtseweg 310, 6812 
Arnhem P.O. Box. 5185,6802 ED Arnhem The Netherlands
 Tel.: +31 26 3 56 20 00 Fax.: +31 26 3 52 58 00
E-mail:  tarafýndan belgelenmiþtir.

SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Þ Organize 
Sanayi Bölgesi Merzifon - Amasya / Türkiye tarafýndan üretilmiþtir.

Üretim Yeri : Türkiye

customer@kema.com)

Çagri Merkezi

444 1 404
Diger Numara

0216 585 8 404
ARÇELIK A.ª. Tuzla 34950 Istanbul
Telefon (0216)585 85 85
 Faks (0216) 423 23 53
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1 Güvenlik Uyarilari
   Kullanma voltaji 220 - 240 volttur.

   Davlumbaziniza baca baglantisi 
yaptiginizda 120 mm çagli boru 
kullanabilirsiniz.

   Sobalarin bagli oldugu bacalara, atik 
gazin atildigi bacalara veya alev 
yükselen bacalara baglanti yapmayiniz.

   Davlumbazinizin alt yüzeyi ile 
firinin/ocagin üst yüzeyi arasindaki 
yükseklik 65 cm den az olmamalidir.

   Davlumbazinizi alüminyum filtresiz 
çaliºtirmayiniz.

   Davlumbaziniz çaliºirken filtreleri 
yerinden çikarmayiniz.

   Davlumbazinizin lambalarini uzun 
süre çaliºtirdiktan sonra bu lambalara 
dokunmayiniz. Isinan lambalar elinizi 
yakabilir.

   Kizartma yaparken arada bir kontrol 
ediniz. Fazla isinmiº yag 
davlumbaziniza siçrayarak tehlike 
yaratabilir.

   Davlumbazin altinda yüksek alev 
oluºturmayiniz. Aksi takdirde 
alüminyum filtredeki yaglar tutuºarak 
yangina neden olabilir.

   Temizleme periyodik sürelere 
uygun yapilmaz ise (Bkz. Sf.8) 
davlumbazinizda yanma riski 
oluºabilir.

   Ocaklarin üzerine tencere veya 
tavayi koyduktan sonra davlumbazi 
çaliºtiriniz.

   Mutfak havasinin kokulardan ve 
yemek piºirirken oluºan buhardan iyi 
temizlenmesi için, piºirme veya 
kizartma iºi bittikten sonra 
davlumbazinizi 15 dakika çaliºtiriniz.

   Davlumbaz çaliºirken, özellikle gazli 
ocaklar ile birlikte ayni anda 
kullandiginda ortama temiz hava 
girmesini saglayiniz.

   Ambalaj malzemeleri tehlike 
oluºturabilecegi için çocuklardan uzak 
tutunuz.

   Davlumbazinizin montaji yapilmadan
fiºini prize takmayiniz.

   Çocugunuzun bu cihaz ile 
oynamadigindan emin olunuz. Küçük 
çocuklara bu cihazi kullandirmayiniz.

   Yukaridaki uyarilara 
uyulmamasindan kaynaklanan 
sorunlardan firmamiz sorumlu 
olmayacaktir.

   Davlumbazinizin montaji için size en 
yakin Beko Yetkili Servisi ne 
baºvurunuz.



* Sabit telefonlardan yapilan aramalarda ºehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu 
aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapilmaktadir.

Hizmet Merkezimize ayrica  adresinde Tüketici Hizmetleri bölümünde 
bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 
nolu telefona faks çekerek de ulaºabilirsiniz.
Yazili baºvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfalti Yani, 34950 Tuzla/ 
Istanbul

Aºagidaki önerilere uymanizi rica ederiz.

1. Ürününüzü aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Ürününüzü kullanma kilavuzu esaslarina göre kullaniniz.

3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Hizmet 
Merkezimize baºvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene   teknisyen kimlik karti  ni sorunuz.

5. Iºiniz bittiginde servis teknisyeninden   HIZMET FIªI   istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz 
Hizmet Fiºi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar 
saglayacaktir.
6. Kullanim ömrü: 10 yildir. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça  
süresi.) 

www.beko.com.tr

Cihazin Teknik Özellikleri

A

B

D D

E

C C

F5

A  Davlumbaz gövdesi

B  Baca

C  Aluminyum filtre

D  Aluminyum filtre kilidi

E  Lamba

F  Kontrol paneli

-

Ürünün üzerinde bulunan iºaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen baskili 
dökümanlarda beyan edilen degerler, ilgili standartlara göre labaratuar ortaminda 
elde edilen degerlerdir, bu degerler, ürünün kullanim ve ortam ºartlarina göre 
degiºebilir.

Kullanim ömrü: 10 yildir (Ürünün fonksiyonu yerine getirilebilmesi için yedek 

parça bulundurma süresi).

Tüketici Hizmetleri 

Degerli Müºterimiz,
Sizlere ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inaniyoruz. Bu nedenlr siz 
bilinçli tüketicilere çok geniº kapsmali yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanin 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasinda hizmet vermeye 
baºlamasinin ardindan, Beko Hizmet Merkezi de haftanin 7 günü 09:00 - 24:00 saatleri 
arasinda yeni telefon numarasi olan 444 1 404
ile canli olarak hizmet vermeye baºladi. Dogrudan bu numarayi çevirerek Beko Hizmet 
Merkezine baºvurabilir ve arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 1 404
(sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu çevirmeden*)

Diger Numara:

(0216) 585 8 404
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3 Cihazinizin Montaji Için Ön Hazirlik

Davlumbazinizi iki türlü 

kullanabilirsiniz: 

1. Baca baglantili kullanim
Buharlar, davlumbaz üzerindeki 
baglanti kafasina tespit edilmiº 
baca borusu vasitasiyla diºari atilir.
Baca borusunun çapi baglanti 
halkasina eºit olmalidir. Yatay 
düzenlemelerde havanin odadan 
diºari kolayca çikmasi için, 
borunun yukariya dogru hafif 
egimli (yaklaºik 10 )olmasi 
gerekmektedir.

Dikkat!

Davlumbazinizda karbon filtre 

takili ise, filtre çikarilmalidir.

2.Baca baglantisiz kullanim
Hava karbon filtreden süzülür ve 
tekrar odaya geri gönderilir. 
karbon filtre evde baca 
olmamasinin imkansiz oldugu 
hallerde kullanilir.

   Alüminyum filtreleri sökünüz. 
Bkz.ªekil 2
   Karbon filtreyi monte etmek için 

karbon filtreyi fan gövdesinin her 

iki yaninda bulunan plastik 

parçaya merkezleyerek tirnaga 

oturtunuz. Saga ya da sola dogru 

çevirerk sikiºtiriniz.
   Alüminyum filtreleri tekrar takiniz.

(ªekil 2)

(ªekil 3)

Bakim, Temizlik ve Nakliye 

Lambanin degiºtirlmesi
Davlumbazinizda 2 adet 40 W lamba 
kullanilmaktadir. Lambayi degiºtirmek 
için önce ürünün fiºini prizden çekin, veya 
ºalteri kapatin veya davlumbazi besleyen 
sigortayi gevºetin kapatin.

                                                    (ªekil 8)

Alüminyum filtreleri çikarttiktan sonra 
lambalari yenisi ile degiºtirip alüminyum 
filtreleri yerine takiniz.

Not: Lambalari Yetkili Servislerden temin 
edebilirsiniz.
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3 Cihazinizin Montaji Için Ön Hazirlik

Bacaya baglama:
Aspiratörün üst kisminda bulunan 
havalandirma deligine aspiratör ile 
birlikte verilen adaptörü yerleºtiriniz. 
temin edeceginiz 120 mm çapli borunun 
bir ucunu adaptöre diger ucunu bacaya 
baglayiniz.

Bu iki baglantinin aspiratör en yüksek 
devirde çaliºtiginda yerlerinden 
çikmayacak sikilikta oldugunu kontrol 
ediniz. kelepçe ile sikildiginda baca 
içindeki kapaklarin çaliºtigini kontrol 
ediniz. Baca baglanti borusunu 
adaptörün diºina takiniz baglanti borusu 
adaptörün içine takilirsa hava geri 
dönüºümü engelleyen kapakçiklar kapali 
kalacagi için hava emiºi 
gerçekleºmeyecektir.

Sobalarin bagli oldugu bacaya atik gazin atildigi bacalara baglanti 
yapmak sakincalidir. bu tür bacalara baglanti yapmayiniz. Yapilan 
boru baglantisi mümkün oldugu kadar kisa ve az dirsekle olmalidir.

A: Aluminyum boru

B: Geri dönüºümü önleyen kapaklar

C: Plastik baca

Geri Dönüºü önleme sistemi (N-RV):
Aspiratörünüz çaliºmadiginda kapaklar 
kapanir ve diºaridan gelebilecek olasi 
koku ve tozlarin ortama girmesini 
engeller.

5 TR

Bakim, Temizlik ve Nakliye 

Karbon filtrelerin degiºimi
   Alüminyum filtreleri sökünüz.
   Karbon filtreyi çikarmak için 

karbon filtreyi çevirerk tirnaktan 

kurtariniz ve daha sonra çikariniz. 

(ªekil 7)
   Yeni karbon filtreyi takiniz.
   Alüminyum filtreleri takiniz.

Koku giderici filtrelerin içinde kömür 
(aktif karbon) bulunmaktadir. ªekil 
olarak yuvarlak diske benzeyen bu 
filtreye yaklaºik 6 aylik periyodik 
sürelerle degiºtirmeniz gerekir.

Karbon filtre kullanilsin yada 
kullanilmasin her durumda yag 
filtreleri üründe takili olmalidir. 
Ürününüzü alüminyum yag filtresiz 
kullanmayiniz.

Karbon filtre kullanimi ürünün hava 
emiº performansini azaltacaktir.

Temizlik
Özellikle kizartma türü yemekler 
yatiktan hemen sonra davlumbazinizi 
temizlemeye özen gösteriniz. 
Davlumbazin diºini temizlemek için 
sivi deterjan ile islatilmiº yumuºak bir 
bez kullaniniz. Temizlik için asla 

aºindirici ve çizici ürünler 

kullanmayiniz. 
Çikmayan yag vs. için piyasadan 
temin edebileceginiz temizleyicileri 
üzerindeki uyarilara dikkat ederek 
kullanabilirsiniz. Firçalanmiº çelik 
gövdenin çizilmemsini önlemek

için firça izi ile ayni yönde siliniz.

Dikkat!

Davlumbazinizin filtrelerinin 

temizlenmesi ve degiºtirilmesine 

ait kurallara uymadiginiz takdirde 

yangina neden olabilirsiniz.

Eger nakliye ihtiyaciniz olursa;
   Orijinal ambalajini saklayiniz. 
Orijinal ambalaji ile taºiyiniz, ambalaj 
üzerindeki taºima iºaretlerine 
uyunuz.

Orijinal ambalaj yok ise;
   Davlumbazin üzerine agirlik 
koymayiniz.
   Diº yüzeyi darbelerden koruyunuz.
   Ürünü hasar görmeyecek ºekilde 
paketleyerek taºiyiniz.
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Cihazinizin Montaji 

Davlumbazinizin montaji için size en yakin Beko Yetkili Servisi ne 

baºvurunuz.*

* Ürün yerinin ve elektrik tesisatinin hazirlanmasi müºteriye aittir.

Dikkat! Montaj tamamlandiktan sonra davlumbaz ve baca yüzeyindeki 
koruyucu filmi (varsa) çikariniz.

-

2
6
0

4
0

-

(ªekil 4a) (ªekil 4b)

Davlumbazin alt yüzeyi ile firinin üst yüzeyi arasindaki mesafe en az 65 cm 
olmalidir.

Eelektrik baglantisini ehliyetli bir elektrikçiye yaptiriniz.

Ürününüzü, kurulum sonrasi elektrik baglantisina (priz, fiº) kolayca 
ulaºilabilir ºekilde monte ediniz.

* Ölçüler mm cinsinden verilmiºtir (ªekil4a, ªekil 4b)

ªekil 4a: ADV 5160I, ADV 5160B, ADV 5160S, ADV 5260I

ªekil 4b: ADV 5310I 

Bakim, Temizlik ve Nakliye 

Bakim iºlemi yapilmadan önce, 
ürünün fiºini prizden çekin, veya 
ºalteri kapatin veya davlumbazi 
besleyen sigortayi gevºetin kapatin.

Alüminyum filtre
Bu filtre havadaki yag parçaciklarini 
tutmaya yarar. Filtrenizi normal 
kullanimda 1 aylik sürelerde 
temizlemeniz önerilmektedir. Bu 
iºlem için önce alüminyum filtreleri 
çikariniz. Filtreleri sivi deterjanla 
suda yikayip durulayiniz ve 
kuruduktan sonra yerlerine takiniz. 
Alüminyum filtreler yikandikça renk 
degiºimi gözlenebilir bu durum 
normaldir filtrelerinizi degiºtimeniz 
gerekmez.

Alüminyum filtrelerin sökülmesi

1. Alüminyum filtre kilidini ileri itiniz.

2. Sonra aºagi dogru hafifçe indirip 
öne çekiniz. Aksi halde filtreyi 
egebilirsiniz. (ªekil 6) Yikadiktan 
sonra alüminyum filtreyi yukaridaki 
adimlari tersine uygulayarak 
yuvasina tekrar takiniz.

(ªekil 6)

Not: Alüminyum filtrelerinizi bulaºik 
makinesinde de yikayabilirsiniz.

Karbon filtre (Bacasiz kullanim)
Bu filtre piºirme kokularini giderir. 
Baca kullanma imkani olmamsi 
durumunda mutfak içerisinde 
sirküle edilen havayi arindirir. 
Cihazinizin karbon filtrei kullanma 
sikligina, yemek piºirme tarzina ve 
alüminyum filtrelerin düzenli olarak 
temizlenmesine göre degiºen süre 
içerisinde dolacaktir.

Dikkat!

Karbon filtre asla yikanmamalidir.

Karbon filtreyi Beko Yetkili 

servislerinden temin edebilirsiniz.
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Cihazinizin Montaji 

Davlumbazinizi takacaginiz yeri uygun 
hale getirmek için gerekli bilgiler 
aºagida yer almaktadir.

Davlumbaz piºiricinin orta eksenine 
gelecek ºekilde monte edilmelidir. 
Piºirici cihaz ile davlumbazin yag 
filtreleri arasinda en az mesafe 65 cm
olmalidir. Davlumbazin montaji için 
aºagidaki adimlar uygulanmalidir.

Aski Deliklerinin Delinmesi
Montaj ºablonunda A,B,C,D ile iºaretli 
noktalardan    8 mm matkapla delik 
deliniz.

Tavandan 15 mm aºagiya monte 
edilecek ºekilde, baca montaj sacini 
vidalamak için    6 mm matkapla 2 
adet delik deliniz (E,F).

Dübellerin Çakilmasi
Asma vidalari için    8 mm dübelleri 
(A,B,C,D)    8 delinmiº deliklere 
çakiniz.
Baca montaj saci için    6 mm lik 2 
adet (E,F) dübeli    6 mm ile delinmiº 
deliklere çakiniz.

Aski Vidalarinin Vidalanmasi
Duvara çakmiº oldugunuz     8 mm 
dübellere (,B) aski vidalarini 
vidalayiniz. Vida baºi ile duvar 
arasinda 5 mm mesafe kalmalidir. 
Duvara çakmiº oldugunuz      6 mm 
dübellere (E,F) baca montaj sacini 
davlumbaziniz ile birlikte verilen vida 
ile vidalayiniz.
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Cihazinizin Kullanilmasi 

A. 1. Kademe Tuºu

B. 2. kademe Tuºu

C. Dijital Ekran

D. 3. Kademe Tuºu

E. Lamba Açma/Kapama Tuºu

(E) Lamba Açma/Kapama Tuºu: 
Bu tuºa basarak piºirme alanini 
aydinlatabilirsiniz.

(A) 1. Kademe Tuºu: Bu tuºa 
basarak davlumbazinizin 1. hiz 
kademesinde çaliºmasini saglarsiniz 
(ekranda  1  belirir). Cihazi kapatmak 
için tekrar bu tuºa basilir ve ekran 
söner.
Metal Filtrelerin temizleme Periyotlari:
Filtreler Display de   C   sinyali 
görüldügünde veyaz (kullanima göre) 
het 2-3 haftada bir temizlenmelidir. 
Filtreler temizlenip yerine monte 
edildikten sonra   C   sinyalini silmek 
için (ürün kapali iken)     butonuna 
3sn den uzun bir süre basiniz. 
Display de   E   harfi görünecek ve 
normal çaliºmaya geçilecektir.   C   
sinyali silinmeden çaliºtirmaya devam 
etmek istenirse     butonuna 
bastiginizda 1sn süresince aktif devir 
görünecek, ve tekrar   C   sinyali 
görünerek motor çaliºmaya devam 
edecektir.

2. Dijital Göstergeli Elektronik Kumanda (ADV 5260I)

(B) 2. kademe Tuºu: Bu tuºa basarak 
davlumbazinizin 2. Hiz kademesinde 
çaliºmasini saglarsaniz (ekranda  2  
belirir). Cihazi kapatmak için tekrar bu 
tuºa basilir ve ekran söner.

(D) 3. Kademe Tuºu: Bu tuºa basarak 
davlumbazinizin 3. Hiz kademesinde 
çaliºmasini saglarsaniz (ekranda  3  
belirir). Cihazi kapatmak için tekrar bu 
tuºa basilir ve ekran söner.

(D) Otomatik durma 5-15 dk.: 
Davlumbaz kullaniminda piºirme iºlemi 
bittikten sonra davlumbazin bir süre 
daha çaliºtirilarak piºirme sonrasi 
davlumbazin bir süre daha çaliºtirilarak 
piºirme sonrasi olacak koku ve buharin 
diºari atilmasinin saglanmasi 
önerilmektedir. Bunun için devir 
tuºlarinin herhangi birine 5 saniye 
sürekli basildiginda otomatik durma 
devreye girer. Ürün 15 dk. çaliºtiktan 
sonra otomatik olarak duracaktir. 
Otomatik durma iºlemi çaliºtigi sürece 
ekranda nokta yanip sönecektir.

(C) Dijital Ekran: Seçili hiz (1-2-3) 
sembollerini gösterir.
Davlumbazin kullanilmasi
Davlumbazinizda çeºitli hizlarda 
çaliºan bir motor bulunmaktadir. Iyi bir 
performans için, normal koºullarda 
düºük hizlarin (1-2) güçlü koku ve 
buhar yogunlaºmasi halinde yüksek 
hiz (3) kademesinin kullanilmasini 
öneririz.
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Cihazinizin Montaji 

Duvara asilmasi

Davlumbazi gövdesinden tutarak anahatar deligine 
benzer aski vidalarina (A,B) asiniz. Vidalari tornavida ile 
sikiniz. Gövde içerisindeki deliklerden (C,D) 2 adet vida ile 
gövdeyi duvara sabitleyiniz.

120 mm lik plastik baca adaptörünü 3,5 x 9,5 vida 
ile gövde tepesine sabitleyiniz. 125 mm lik esnek 
alüminyum boruyu baca üzerine takiniz. Borunun 
diger ucunu duvardaki baca deligine takiniz.

Iç bacayi diº baca içerisine yerleºtiriniz. Bacalari gövde tepesine geçiriniz.
Diº bacanin alt yan kenarlarindan gövdeye vidalayiniz. Iç bacayi üst diº 
kenarlarindan duvara sabitlenmiº olan baca montaj sacina uzatiniz ve 
vidalayiniz.
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Ön paneldeki kirmizi ikaz iºigi motor 
devredeyken devamli yanar (A).

   Davlumbazda çeºitli hizlara sahip 
bir motor bulunmaktadir. Iyi 
performans için normal koºullarda 
düºük hizlarin, güçlü koku ve buhar 
yogunlaºmasi halinde yüksek 
hizlarin kullanilmasini öneririz.
   Davlumbazinizi istediginiz hiz ayar 
dügmesinden birine basarak 
çaliºtirabilirsiniz (C,D,E).
   Kapatma tuºu ile cihazinizi 
kapatabilirsiniz (F).
   Lambaya basarak piºirme alanini 
aydinlatabilirsiniz (B).

Cihazinizin Kullanilmasi 

1. Push Buton Kontrol (ADV 5160I, ADV 5160B, ADV 5160S, ADV 5310I)

A. Ikaz iºigi

B. Lamba açma/kapama

C. Hiz1

D. Hiz2

E. Hiz3

F. Kapama
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