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Kullanma K›lavuzu

Lütfen önce bu k›lavuzu okuyun!
De¤erli Müflterimiz,
Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden
geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas›n› 
istiyoruz.
Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n›, ürünü kullanmadan önce
dikkatle okuyun ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklay›n.

Kullanma k›lavuzu ürünü h›zl› ve güvenli bir flekilde
kullanman›za yard›mc› olur.
• Ürünü kurmadan ve çal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunu
okuyun.
• Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
• Daha sonra da ihtiyac›n›z olabilece¤i için kullanma k›lavuzunu
kolay ulaflabilece¤iniz bir yerde saklay›n.
• Ayr›ca ürün ile birlikte ilave olarak verilen di¤er belgeleri de
okuyun.
Bu kullanma k›lavuzunun baflka modeller için de geçerli
olabilece¤ini unutmay›n. Modeller aras›ndaki farklar k›lavuzda
aç›k bir flekilde vurgulanm›flt›r.

PCB içermez
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Güvenlik Uyar›lar›
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1

• Cihaz›n›z 220 -240 volta göre 
ayarl›d›r. Fiflini prize takma- 
dan önce voltaj de¤erlerinin 
uygunlu¤unu kontrol ediniz. 

• Parçalay›c› b›çak keskindir. 
Ambalaj›ndan ç›kart›rken; kullan›m 
için, kullan›mdan sonra ve temizlik 
için tafl›rken plastik k›sm›ndan 
tutunuz. 

• ‹lk kullan›mdan önce aksesuarlar› 
s›cak su ile y›kay›n›z: Parçalay›c› 
b›çak, kar›flt›rma diski, plastik kap, 
ara parça. 

• Cihaz›n›z› düz bir tezgah üzerin- 
de çal›flt›r›n›z. 

• Plastik kap içine önerilenden fazla 
yiyecek koymay›n›z. B›çak tafl›y›c› 
plasti¤i tahrip edebilirsiniz. 

• Ara parça 
ve plastik kap 
üzerindeki 
t›rnaklar›  
resimde 
görüldü¤ü 
flekilde üst 
üste getirerek 
yerlefltiriniz.
(Resim 1)

Dikkat! 
Ara parçay› tamamen yerine 
oturttu¤unuzdan emin olmadan 
motoru çal›flt›rmay›n›z. 
Cihaz›n›z› bofl olarak hiçbir zaman 
çal›flt›rmay›n›z. 

• Cihaz›n›z› aral›kl› çal›flt›r›n›z. Hiç- 
bir zaman devaml› olarak 10 sani- 
yeden fazla çal›flt›rmay›n›z. 

• Ana gövdeyi kald›rma ihtiyac› 
do¤du¤unda (yap›lan iflin bitmesi 
ve kontrolü için) motor tamamen 
durmal› ve fifl prizden çekildikten 
sonra yerinden kald›r›lmal›d›r. 

•Ana gövdeyi kald›r›rken ara 
parçan›n yerinde ve kullan›lan 
aksesuarlar›n (parçalay›c› b›çak 
veya kar›flt›rma diskinin) plastik kap 
içinde kalm›fl olmas›na dikkat 
ediniz. Aksi halde fiflin prizden 
çekili olmas›n› kontrol ederek 
aksesuarlar›n plastik kap içinde 
kalmas›n› temin ediniz.

Dikkat! 
Parçalay›c› b›ça¤› hiç bir zaman 
plastik kab›n d›fl›nda çal›flt›rmay›n›z 
tehlikelidir. (Resim 2)

(Resim 1)

(Resim 2)



 • Besleme kablosu hasar görürse 
bu kablo yetkili servis taraf›ndan 
de¤ifltirilmelidir. 

• Ürününüz, fiziksel (görsel, iflitsel) 
veya zihinsel engelliler, çocuklar ve 
deneyim, bilgi eksikli¤i olan kifliler 
tarafından, güvenliklerinden sorum-
lu bir kiflinin gözetimi olmaksızın, 
kullanılmamalıdır. 

• Çocuklar ürün kullanılırken 
gözetim altında bulundurulmalı ve 
çocukların ürün ile oynamadıkların- 
dan emin olunmalıdır. 

Dikkat! 
Aksesuarlar› de¤ifltirmeden önce 
veya kullan›m esnas›nda hareket 
eden bölümlere yaklaflmadan önce 
cihaz›n›z›n çal›flt›rma dü¤mesi 
üzerinden elinizi çekip motorun 
tamamen durmas›n› bekleyiniz ve 
fifli prizden çekiniz. 

Dikkat! 
Cihaz›n›z› çal›flt›rmadan önce kul- 
lanma k›lavuzunun garanti ile ilgili 
bölümü dahil tamam›n› dikkatlice 
okuyunuz. Fatura asl›n› veya foto- 
kopisini ileride garanti konusunda 
olabilecek ihtiyaç için saklay›n›z. Bu 
cihaz ev içinde kullan›lmak üzere 
üretilmifltir.
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Cihaz›n Teknik Özellikleri2

1-Çal›flt›rma dü¤mesi 
2-Ana gövde 
3-Ara parça 
4-Parçalay›c› b›çak 
5-Merkezleme mili 
6-Plastik kap 
7-Kar›flt›rma diski
8-Plastik kap taban lasti¤i

Gerilim : 220-240V ~ 50/60 Hz
Güç : 400 W max.
‹zolasyon s›n›f› :
Boyutlar : 210 x  ø 183 
Plastik kab›n kapasitesi : 800 ml.
Net a¤ırlık : 1.07 kg

Ürününüz üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen di¤er basılı dökümanlarda beyan 
edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen de¤erlerdir. Bu de¤erler, 
ürünün kullanım ve ortam flartlarına göre de¤iflebilir.

Cihaz›n Kullan›lmas›3

1-Parçalama ve Kar›flt›rma 
(Parçalay›c› b›çak ile) 

B›ça¤› plastik kab›n içindeki mer- 
kezleme milinin üstüne oturtunuz 
(Resim 3). 
Parçalamak veya kar›flt›rmak 
istedi¤iniz malzemeyi kab›n içine 
yerlefltiriniz (Resim 4).
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(Resim 3) (Resim 4)



Maksimum likit 
koyma seviyesi 
kar›flt›rma diski 
üzerindeki ^ ile 
gösterilmifltir.
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Plastik kab›n üzerini ara parçay› 
koyarak kapat›n›z (Resim 5). Ana 
gövdeyi ara parçan›n üzerine dik- 
katlice oturtunuz (Resim 6). 

Çal›flt›rmak için ana gövdenin 
üzerindeki çal›flt›rma dü¤mesine 
bas›n›z (Resim 7).

Cihaz›n›z›, çal›flt›rma dü¤mesine 
devaml› olarak basarak veya aral›kl› 
olarak basarak çal›flt›rabilirsiniz. 
Aral›kl› olarak çal›flt›rma yani 
“PULSE” özelli¤i hem istedi¤iniz 
sonucu daha kolay alman›z› hem 
de cihaz›n›z›n ömrünü uzatmay› 
sa¤layacakt›r.

Parçalama veya kar›flt›rma önerileri:

Not: Parçalama ve kar›flt›rma önerileri, laborutavurlar›m›zda yap›lan testlerin 
neticesinde size takdim edilen de¤erlerdir. Kendi damak zevkinize göre 
çal›flt›rma flekil ve sürelerini kendiniz de tayin edebilirsiniz.

Sar›msak / So¤an (8 parça)

Çorba

Maydanoz

Et (ya¤s›z ve sinirsiz)

Peynir

‹ç F›nd›k / ‹ç Badem

Meyva (8’e bölünmüfl)

Bebek mamas›

MALZEME

150-250 gr.

200-300 gr.

40-50 gr.

100-150 gr.

100-150 gr.

100-200 gr.

250-300 gr.

250-300 gr.

MALZEME KAPAS‹TES‹ ÇALIfiTIRMA SÜRES‹

5-10 kere PULSE

10-30 kere PULSE

10-15 kere PULSE

10-20 kere PULSE

5-10 kere PULSE

5-10 kere PULSE

5-15 kere PULSE

5-15 kere PULSE
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Mayonez: Oda s›cakl›¤›nda 
bekletilmifl ya¤ ve 2 adet yumurta 
kullan›n›z. 

Dikkat! 
Cihaz›n›z› boflken veya ›slak zemin 
üzerinde kesinlikle çal›flt›rmay›n›z. 

E¤er ürününüzü çal›flt›rd›ktan son- 
ra do¤ranmam›fl parçalar kal›rsa 
bir spatula yard›m› ile malzemeyi 
kar›flt›r›p tekrar çal›flt›r›n›z. 
Donmufl ekme¤i direkt olarak 
parçalamay›n›z. Bir müddet çö-
zülmesini bekledikten sonra kaba 
koyup parçalayınız.     

2 - Ç›rpma ve Kar›flt›rma 
(Kar›flt›rma diski ile) 
Kar›flt›rma diskini kullanarak 
krema haz›rlayabilir, yumurta 
ç›rpabilirsiniz. Kar›flt›rma diskini 
plastik kab›n içindeki merkezle- 
me miline oturtunuz (Resim 8). 
Kar›flt›r›lacak olan malzemeleri 
plastik kab›n içine yerlefltiriniz 
(Resim 9).

Plastik kab›n üzerini ara parçay› 
koyarak kapat›n›z (Resim 10). Ana 
gövdeyi ara parça üzerine dikkatli- 
ce oturtunuz (Resim 11). 

Çal›flt›rmak için ana gövdenin 
üzerindeki çal›flt›rma dü¤mesine 
bas›n›z (Resim 12). 

Ç›rpma ve Kar›flt›rma Önerileri: 
Krem fiantiy : 20 gr. likit krema 
ve 50 gr. flekeri 30 saniye bo- 
yunca aral›kl› darbelerle (PULSE) 
kar›flt›r›n›z. Daha yo¤un bir krema
için ise 60 saniye boyunca aral›kl› 
darbelerle (PULSE) kar›flt›r›n›z 
(Resim 13).

(Resim 5) (Resim 6)

(Resim 7)

(Resim 8) (Resim 9)

(Resim 10) (Resim 11)

(Resim 12)

(Resim 13)
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Bak›m ve Temizlik4

• Temizlik için cihaz›n›z›n fiflini 
prizden çekiniz. 

• Temizli¤in kolay yap›labilmesi 
için parçalar›n, kullan›m bitimin- 
den hemen sonra y›kanmas› çok 
önemlidir. 

• Plastik kap, b›çak, kar›flt›rma diski 
ve ara parça, bulafl›k makinas›n›n 
üst sepetinde y›kanabilir. 

• Ana gövdeyi kesinlikle suyun 
alt›nda tutarak y›kamay›n›z. Sa- 
dece nemli bezle gövdesini siliniz 
(Resim 14).

• Parçalay›c› b›ça¤› kulland›ktan 
sonra hemen y›kay›n›z ve kurutu- 
nuz.

(Resim 14)
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Tüketici Hizmetleri5



Garanti ile ilgili olarak müsterinin dikkat
etmesi gereken hususlar

BEKO taraf›ndan verilen bu garanti, Plastik Kapl› Do¤ray›c›’n›n normalin d›fl›nda 
kullan›lmas›ndan do¤acak ar›zalar›n giderilmesini kapsamad›¤› gibi, afla¤›daki 
durumlarda garanti d›fl›d›r:

Ürününüz Arçelik A.fi. adına Erna Mafl A.fi. Atatürk Sanayi Bölgesi ‹stasyon Mah. 
Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:27 34555 Hadımköy-‹stanbul/Türkiye tarafından üretilmifltir.

Ürününüzün CE uygunlu¤u TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND 
Tel: +49 221 8063087  taraf›ndan onaylanm›flt›r.

ARÇEL‹K A.fi. Tuzla 34950 ‹stanbul Tel.:(0-216) 585 84 04 Fax: (0-216) 423 23 53

Garanti Belgesi

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 71140 no’lu ve 02.07.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. 
Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir

BKK 1160

BEKO Plastik Kapl› Do¤ray›c›’n›n, kullanma k›lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan›lmas› ve Arçelik’in yetkili k›ld›¤›  Servis 
elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl  olmas› 
flart›yla, bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› malzeme, iflçilik ve üretim hatalar›na karfl›
2 (‹K‹) YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.
Garanti kapsam› içinde gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde 
yap›lan ifllemler için iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka bir ad alt›nda hiçbir ücret talep
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yap›lacak onar›mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 
en fazla 20 ifl günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmamas› 
durumunda Yetkili Sat›c›lar›m›za veya Firmam›za bildirildi¤i tarihten itibaren bafllar. Ürünün ar›zas›n›n 10 ifl günü 
içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.fi. ürünün tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip
baflka bir ürünü, müflterinin kullan›m›na tahsis edecektir.

Ar›zan›n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de¤ifltirilecek parçalar›n saptanmas› 
tamamen firmam›za aittir. Ar›zan›n giderilmesi ürünün bulundu¤u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yap›labi-
lir. Müflterimizin buna onay› flartt›r.
Ancak;
Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
-Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l içerisinde en az dört defa
veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan›
s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanmamay› sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas›,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii, acentesi
temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün 
bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda 
bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, 
Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullan›lmas›na 
4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ile bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti 
Belgesi Uygulama Esaslar›na Dair Tebli¤ uyar›nca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunmas› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmifltir.

1. Kullanma hatalar›ndan meydana gelen hasar ve ar›zalar,
2. Ürünün müflteriye tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve tafl›ma s›ras›nda
oluflan hasar ve ar›zalar,
3. Voltaj düflüklü¤ü veya fazlal›¤›; hatal› elektrik tesisat›; ürünün etiketinde yaz›l›
voltajdan farkl› voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve ar›zalar,
4. Yang›n ve y›ld›r›m düflmesi ile meydana gelecek ar›zalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma k›lavuzlar›nda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynak-
lanan ar›zalar.

Ürüne yetkisiz kifliler taraf›ndan yap›lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona
erecektir.

Yukar›da belirtilen ar›zalar›n giderilmesi ücret karfl›l›¤›nda yap›l›r.

Ürünün kullan›m yerine montaj› ve nakliyesi ürün fiyat›na dahil de¤ildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketici-
nin mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi
üzerinde tahrifat yap›ld›¤›, ürün üzerindeki orijinal seri numaras› kald›r›ld›¤› veya tahrif
edildi¤i takdirde bu garanti geçersizdir.


