




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 dikkatle okuman›z›
ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz.
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Maksimum kuru çamafl›r kapasitesi (kg.)

Yükseklik (cm.)

Genifllik (cm.)

Derinlik  (cm.)

Net a¤›rl›k  (kg.)

Elektrik girifli  (V/Hz.)

Toplam ak›m  (A)

Toplam Güç (W)

Y›kama-durulama devri (dev/dak)

S›kma devri (dev/dak maks.)

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

K›lavuzda yeralan flekiller flematik
olup ürününüzle birebir uyum
içinde olmayabilir.

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.

Modeller
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Çamafl›r Makineniz
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Üst Tabla

Deterjan Çekmecesi

Kontrol paneli

Ayarl› ayaklar

Yükleme kapa¤›

Filtre kapa¤›



Marka
Model
Mamül kategorisi

Enerji verim s›n›f›
Enerji tüketimi (kWh)
Y›kama performans s›n›f›
S›kma performans s›n›f›
S›kma verimi (%)
En yüksek s›kma devri (d/d)
Kuru çamafl›r kapasitesi (kg)
Su tüketimi (lt)
Program süresi (dakika)
Y›ll›k enerji tüketimi (kwh)
Y›ll›k su tüketimi (lt)

Y›ll›k tüketim de¤erleri, standart 60 derece pamuklu program›nda 200 y›kama baz al›narak hesaplanm›flt›r. Bu, dört
kiflilik bir aile için ortalama y›ll›k tüketime karfl›l›k gelmektedir.

BEKO 
D 7122 M
Önden Yüklemeli
Çamafl›r Makinesi
A
1.19
A
B
53
1200
7
49
130
238
9800

Enerji Etiketlemesi Bilgileri
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BEKO 
D 7142 MS
Önden Yüklemeli
Çamafl›r Makinesi
A
1.19
A
B
53
1400
7
49
130
238
9800

*:Enerji Etiketi Program› EN 60456:1999 ve IEC 60456 Ed.4 2001
Su ve enerji tüketimi, su bas›nc›, sertli¤i ve s›cakl›¤›, çevre s›cakl›¤›, çamafl›r cinsi ve miktar›, yard›mc› fonksiyon
secimi ve elektrik voltaj›ndaki de¤iflimlere ba¤l› olarak yukardaki tablodan farkl›l›k gösterebilir.

Y›kama etkinli¤i deterjan kalitesi ve saklama koflullar›na da ba¤l›d›r.



Uyar›lar
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Lütfen afla¤›daki bilgileri inceleyin, aksi takdirde kiflisel
yaralanma yada maddi hasar tehlikesi oluflabilir ve her
türlü garanti ve güvenilirlik geçersiz hale gelir.

Kullan›m amac›
• Cihaz yaln›zca uygun iflarete sahip tekstil ürünlerinin

y›kanmas›, durulanmas› için kullan›labilir.

• Yaln›zca çamafl›r makinelerinde kullan›ma uygun
deterjanlar, yumuflat›c›lar ve katk› maddeleri
kullan›labilir.

• Tekstil ürünlerinde yaz›l› bak›m talimatlar›n› ve
çamafl›r makinesi deterjan› üreten firma taraf›ndan
verilmifl bilgileri uygulay›n.

Güvenlik talimatlar›
• Bu cihaz uygun kapasitedeki bir sigorta taraf›ndan

korunan toprakl› bir prize ba¤lanmal›d›r.

• fiebeke ve gider hortumu daima güvenli bir biçimde
sabitlenmifl ve kusursuz durumda olmal›d›r.

• Makine çal›fl›r durumdayken gider hortumunun
tak›ld›¤› bir lavabo yada küvet kullanmay›n. Yüksek
y›kama s›cakl›klar›na ba¤l› hafllanma tehlikesi
oluflabilir!

• Kazanda hala su varken kesinlikle yükleme kapa¤›n›
açmay›n yada filtreyi sökmeyin (örne¤in bir elektrik
kesintisinden sonra). Aksi takdirde su basmas› ve
s›cak sabunlu su yüzünden muhtemel yaralanma
tehlikesi ortaya ç›kar.

• Kilitli yükleme kapa¤›n› güç kullanarak kesinlikle
açmay›n! Program sona erdikten birkaç dakika sonra
bile yükleme kapa¤› aç›lam›yorsa, yetkili servise
bildirin.

• Temizlik maddeleri (petrol eter, s›v› leke ç›kar›c›, vb.)
ile önceden ifllem görmüfl giysileri y›kamadan önce
temiz su ile iyice durulay›n.

• Cihaz› bir su hortumu ile kesinlikle y›kamay›n! Elektrik
çarpma tehlikesi oluflabilir! Temizlemeden önce fifli
prizden çekerek daima elektrik ba¤lant›s›n› kesin.

• Fifle ›slak ellerle kesinlikle dokunmay›n. Fifli çekmek
için kesinlikle kablodan tutmay›n, her zaman yaln›zca
fifli tutarak çekin.

• Elektrik kablosu yada elektrik kablosu fifli ar›zal› ise
yada cihaz herhangi bir baflka hata gösteriyorsa
cihaz› çal›flt›rmay›n!
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• Bu çal›flt›rma talimatlar› içinde verilen bilgileri uygulayarak
giderilemeyen ar›zalarda :
Makineyi kapat›n, fifli çekin, su muslu¤unu kapat›n ve
yetkili servis ile temas kurun.

• Makineyi kendi bafl›n›za onarmaya kesinlikle çal›flmay›n.
Aksi halde kendinizin ve baflkalar›n›n hayat›n› tehlikeye
atabilirsiniz.

E¤er evinizde çocuk varsa…
• Çocuklar› makineden uzak tutun. Elektrikli cihazlar

oyuncak de¤ildir.
• Makine kullan›mda de¤ilken fifli çekin.
• Mekandan ç›kt›¤›n›zda ön kapa¤› kapat›n.



Ön Haz›rl›k
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‹lk Kullan›m
3Makine çal›flt›r›lamazsa, yetkili servise baflvurun.

Test s›ras›nda kalan her türlü suyu boflaltmak için, ilk
y›kama evresi herhangi bir çamafl›r kullan›lmadan
gerçeklefltirilmelidir.

1. Su muslu¤unu tamamen aç›n. Hortumlar›n s›k›ca
ba¤lan›p ba¤lanmad›¤›n› kontrol edin.

2. Kazan›n tamamen bofl olup olmad›¤›n› kontrol edin;
Yükleme kapa¤›n› kapat›n.

3. ‹kinci bölmeye az miktarda deterjan ilave edin; deterjan
çekmecesini kapat›n.

4. >Açma/Kapatma<17 dü¤mesine bas›n. Birkaç saniye
sonra ekranda baz› bilgiler görünecektir.

5. >Pamuklu< program›n› seçin (bak›n›z ‘’Programlar’’).
6. S›cakl›¤› en yüksek seviyeye ayarlay›n.
7. >Basla/Bekle/Iptal< 6 dü¤mesine bas›n.

AAnormal sesler yada su s›z›nt›s› halinde:
>Açma/Kapatma< dü¤mesine bas›n, su muslu¤unu
kapat›n ve elektrik fiflini prizden çekin. Tüm tafl›ma
çubuklar›n›n söküldü¤ünden ve hortumlar›n düzgün
biçimde ba¤land›¤›ndan emin olmak için kontrol edin.

Program›n sona ermesinden sonra:

3 Yükleme kapa¤› ekrandaki >Kapak kilitli< simgesi
kayboldu¤unda aç›labilir (bak›n›z “Kapak Kilidi”).

1. >Açma/Kapatma<dü¤mesine bas›n.
2. Su muslu¤unu kapat›n.
3. Yükleme kapa¤›n› ve deterjan çekmecesini kurumas›

için aç›k b›rak›n.

Y›kama için haz›rl›k
Çamafl›rlar›n ayr›lmas›
• Çamafl›rlar› kumafl tipi, renk, kirlilik derecesi ve izin

verilen su s›cakl›¤›na göre ay›r›n.
Daima giysi etiketi üzerindeki önerilere uyun.

Giyecek tipi ve dikkat simgeleri

Beyazlar/renkliler: pamuklu, keten

Bak›m›-kolay: Sentetikler (polyester,
polyamid); kar›fl›m kumafllar (pamuk
kar›fl›ml›)

Narin çamafl›rlar: Narin kumafllar
(suni ipek, ipek, vb.); Perdeler

Yünlüler: Yaln›zca yünlü damgas› yada
“Makinede y›kanabilir” etiketi tafl›yanlar

makinede
y›kanabilir

Elle y›kama:               Y›kamay›n:



Y›kanacak giysilerin haz›rlanmas›
Metal parçalara sahip çamafl›rlar (örne¤in sutyenler,
kemer tokalar›, metal dü¤meler) makineye hasar
verecektir.
Metal parçalar› ç›kart›n yada çamafl›rlar› bir elbise
torbas›, yast›k k›l›f› yada benzer bir fleye koyun.

• Cepleri boflalt›n, tüm yabanc› cisimleri ç›kart›n (örne¤in
bozuk paralar, kalemler, ataçlar). Mümkünse: Cepleri
ters çevirin ve f›rçalay›n.

• Ufak çamafl›rlar› (örne¤in çocuk çoraplar›, naylon
çoraplar) bir çamafl›r torbas›, yast›k k›l›f› yada benzer
bir fley içine koyun. Bu ayr›ca kaybetti¤iniz çoraplar›n›z›
araman›z› önler.

• Perdeleri özenle yerlefltirin. Lekesiz perde raylar›n› ve
çekeceklerini sökün. Sökülemeyen raylar› bir çamafl›r
torbas›, yast›k k›l›f› yada benzer bir fley içine koyun.

• Fermuarlar› kapat›n, gevflek dü¤meleri dikin, sökükleri
ve y›rt›klar› onar›n.

• Yaln›zca “makinede y›kanabilir" yada "elde y›kanabilir"
etiketli ürünleri y›kay›n - ve yaln›zca uygun program ile.

• Renkliler ile beyazlar› birlikte y›kamay›n. Yeni, koyu
renkli pamuklular çok boya b›rakabilir.

• Yeni renkli çamafl›rlar› ayr› y›kay›n “boya” verebilir.
• Zorlu lekelere y›kama öncesinde uygun flekilde müdahale

edilmelidir.  Endifleliyseniz, bir kimyager yada kuru
temizlemeciye kontrol ettirin.

• Yaln›zca makine ile y›kamaya uygun boyalar/renk
de¤ifltirici ve kireç çözücü maddeler kullan›n. Paket
üzerindeki talimatlara mutlaka uyun.

• Pantolonlar› ve Narin çamafl›rlar› ters yüz ederek y›kay›n.
• Angora yününden çamafl›rlar› y›kama öncesinde birkaç

saat dondurucuda tutun – bu flekilde oluflacak topak
say›s› azalacakt›r.

Do¤ru yük kapasitesi
• Maksimum yük kapasitesi çamafl›r tipine, kirlilik

derecesine ve kullanmak istedi¤iniz y›kama program›na
ba¤l›d›r.

ALütfen “Program tablosu” içindeki bilgileri izleyin.
Y›kama sonuçlar› afl›r› yüklü bir kazan nedeniyle olumsuz
yönde etkilenecektir.

3Daima maksimum yük seviyesini kullanmaya çal›fl›n.
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Yükleme kapa¤›
3Yükleme kapa¤› bir program çal›fl›rken kilitlenir ve

>Kapak kilitli< simgesi yanar ve ›fl›k söner, Yükleme
kapa¤› >Kapak kilitli< simgesi söndü¤ünde ve Kapak
açma tuflu üzerindeki ›fl›k yand›¤›nda aç›labilir.

• Yükleme kapa¤›n› açmak için, kapak açma tufluna
bas›n, kapaktan tutarak çekin.

• Çamafl›rlar› kazana gevflek biçimde yerlefltirin;
Gerekirse deterjan ekleyin

• Yerine kilitlendi¤ini duyana kadar s›k›ca kapanmas›
için yükleme kapa¤›n› itin. Hiçbir giysinin kapa¤a
s›k›flmamas›na dikkat edin.

Deterjanlar ve yumuflat›c›lar
Deterjan çekmecesi
Deterjan çekmecesi üç bölmeden
oluflur:
– sol bölme ( II) ana y›kama için
– orta bölme yumuflat›c› için
– sa¤ bölme ( I) ön y›kama için

• Y›kama program›n› bafllatmadan önce daima deterjan
ve yumuflat›c› ekleyin.

AY›kama program› çal›flmaya devam ederken deterjan
çekmecesini kesinlikle açmay›n!

10
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Dozaj aletleri
Ön y›kamas›z program kullan›ld›¤›nda, y›kama deterjan›n›
bir deterjan torbas› yada dozaj topu ile do¤rudan kazana
ekleyebilirsiniz.

S›v› deterjan
S›v› yada jel y›kama deterjanlar› kullan›rken, lütfen
afla¤›dakileri unutmay›n:
S›v› deterjan zaman geciktirme özelli¤i ayarland›¤›nda
çamafl›rlar›n›z üzerinde leke b›rakabilir.
• Zaman geciktirme özelli¤ini kullanarak y›kama yapmak

istiyorsan›z s›v› deterjan kullanmay›n.
• Ön y›kamal› bir evrede ana y›kama için s›v› deterjan

kullanmay›n.
• Deterjan üreticisinin dozaj kab›n› kullan›n ve paket

üzerindeki talimatlara uyun.

Deterjan seçimi
Kullan›lan deterjan tipi kumafl tipine, rengine, kirlilik
derecesine ve istenilen y›kama s›cakl›¤›na ba¤l›d›r.
• Pamuklular için normal deterjan kullan›n (60 - 95°C),

renkli ve beyaz çamafl›rlar için ayr› deterjanlar kullan›n.
• Yünlüleri yaln›zca yünlüler için kullan›lan özel bir deterjan

ile y›kay›n.
• Yaln›zca çamafl›r makineleri için özel olarak üretilmifl

deterjanlar kullan›n.

Deterjan miktar›
Kullan›lacak y›kama deterjan› miktar› çamafl›r miktar›na,
kirlilik derecesine ve suyun sertli¤ine ba¤l›d›r.

• Mutlaka paket üzerinde tavsiye edilen oranlar›
kullanman›z gerekmektedir.

• Az miktarda çamafl›r yada sadece hafif kirliler için uygun
ölçüde daha az deterjan kullan›n.

Yüksek konsantrasyonlu deterjanlar›n dozunu tam
ölçülerinde kullan›n.

Çok fazla deterjan, afl›r› miktarda köpük, kötü y›kama ve
durulama neticeleri do¤urur.

Çok az y›kama deterjan› çamafl›rlar›n renklerinin atmas›na
ve makinenin kireçlenmesine yol açar.

Yumuflat›c›
Yumuflat›c› deterjan çekmecesinin orta bölmesine konur.
• Paket üzerinde tavsiye edilen oranlar› kullan›n!
• Sadece (> max<) iflareti seviyesine kadar doldurun.
• Koymadan önce yo¤un yumuflat›c›y› su ile suland›r›n.

3 E¤er kurutucu kullan›yorsan›z yada çamafl›rlar›n›z›
d›flar›ya as›yorsan›z, yumuflat›c›ya ihtiyac›n›z yoktur.

Kola
• S›v› kolay› ve boya maddesini orta bölmeye koyun.
• Toz kolay› paket üzerindeki talimatlara göre ve yumuflat›c›

gibi kar›flt›rarak orta bölmeye koyun.
• Yumuflat›c› ile kolay› ayn› y›kama evresi içinde birlikte

kesinlikle kullanmay›n.
• Kola kulland›ktan sonra kazan›n içini silin.



Kontrol Panosu
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Program Seçimi ve Makinenizin Çal›flt›r›lmas›

Program Seçimi
Bir y›kama program› seçmek için 12 dü¤mesine bas›n.
Daha sonra tercih edilen program, seçim dü¤mesi ile
ayarlanabilir. Ekran programlar› seçilen dilde gösterir
(bak›n›z “Dil Seçimi”).

Programlar›n genel bir görünümünü “Program tablosu”
içinde bulabilirsiniz.

3 Program yaln›zca >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine
bas›ld›¤›nda bafllar.

Ana programlar
Kumafl tipine ba¤l› olarak, afla¤›daki ana programlar
mevcuttur:
• Pamuklular
• Sentetikler
• Narin çamafl›rlar
• Yünlüler
• Elde y›kama

Özel durumlar için ekstra programlar mevcuttur:

• Bebek
Bu program yaln›zca kaynatmaya dayan›kl› giysiler için
uygundur (90 °C). Daha uzun kaynatma süresi ve

ekstra bir durulama evresi sayesinde yüksek hijyen
sa¤lan›r.
Bebek giysileri ve hasta insanlar taraf›ndan giyilen
k›yafetler için yararl›d›r.

• Super 40
Bu program deterjan› sürekli 40 °C s›cakl›kta kullan›r
ve böylelikle enerji tasarrufu sa¤lar. Aksi takdirde
Pamuklu 60 °C program›n› kullanmak zorunda
kalaca¤›n›z giysiler için uygundur.

• Mini
Bu program› az say›da pamuklu/kar›fl›ml› kumafl giysileri
h›zl› biçimde y›kamak için kullan›n. Spor giyim gibi
normal olarak k›sa bir süre için giyilen k›yafetler için
uygundur.

Bu ana programlardan her biri y›kama, durulama ve
gerekti¤inde s›kma evrelerini içeren komple bir y›kama
iflleminden oluflur.

A Program› daima kumafl tipi, renk, kirlilik derecesi
ve izin verilen su s›cakl›¤›na göre ayarlay›n.

Daima giysi etiketi üzerindeki önerilere uyun.
Ana programlar›n ço¤unda farkl› s›cakl›klar seçilebilir.

3 Mutlaka gerekli olan en düflük s›cakl›k derecesini seçin.
Daha yüksek bir s›cakl›k daha yüksek elektrik tüketimi
anlam›na gelir.
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Özel programlar
Spesifik uygulamalar için afla¤›daki özel programlardan
herhangi birini seçebilirsiniz:
• Durulama

Bu program›, örne¤in yumuflak durulama yada
kolalamay› ayr› olarak yapmak istedi¤inizde kullan›n.

• S›kma
Bu program varsay›lan ayardaki mümkün olan en

yüksek devir ile s›kma yapar.

ANarin çamafl›rlar için s›kma devrini azaltmal›s›n›z!

• Pompalama
Bu program, örne¤in önceden suya bas›lan giysileri

cihaz›n içine koydu¤unuzda ve daha sonraki bir zamanda
y›kamak istedi¤inizde suyu boflaltman›z› sa¤lar.

S›cakl›k Seçimi
Seçilen s›cakl›k >Sıcaklık seçim< 14 dü¤mesinin
yan›ndaki ekranda gösterilir.

Baz› y›kama programlar› için çeflitli s›cakl›k ayarlamalar›
aras›nda seçim yapmak mümkündür.
1. “14” dü¤mesine bas›n.
2. Seçim dü¤mesini çevirerek istenen s›cakl›¤› ayarlay›n.

S›kma devri seçimi
       Uygun maksimum devir h›z› her program ve yard›mc›
fonksiyonda otomatik olarak ayarlan›r.
       Mevcut de¤er >Sıkma< 18 dü¤mesinin yan›ndaki
ekranda gösterilir.

Dil Seçimi
Y›kama programlar›n›n ve mesajlar›n görüntülendi¤i dil
makine çal›flt›r›ld›ktan sonra de¤ifltirilebilir.

1. 12 dü¤mesine bas›n
2. Ekranda ayarlama fonksiyonu belirene dek program
seçim anahtar›n› çevirin.

Bu fonksiyon için görüntülenen program süresi
bulunmamaktad›r, bu yüzden her dilde anlafl›lmas›
kolayd›r.

3. 12 dü¤mesine bas›n.
4. ‹stenilen dil görüntülene kadar program seçim
anahtar›n› çevirin.

14

14

18

12

13

21



15

5. Dil ayar›n› kabul etmek için >Basla/Bekle/Iptal<
dü¤mesine bas›n.
6. Program seçimine geri dönmek için 21 dü¤mesine
bas›n.

Zaman ekran›
Bir program çal›fl›rken, ekran program›n tamamlanmas›
için kalan süreyi gösterir. Süre “ss:dd” format›nda saat ve
dakika olarak görüntülenir.

3 Bir program›n uzunlu¤u program›n tipine ve seçilen
yard›mc› fonksiyonlara ba¤l›d›r. “Teknik veriler ve tüketim
rakamlar›” tablosundaki detaylar yard›mc› fonksiyonlar›n
olmad›¤› programlara iliflkindir.

Zaman geciktirme
Zaman geciktirme fonksiyonu ile program bafllang›c›n›
geciktirebilirsiniz. 24:00 saate kadar bir zaman geciktirme
yapabilirsiniz. Ayarlama 30-dakikal›k aral›klar ile yap›labilir.

A Zaman geciktirme ayar› yapt›¤›n›zda s›v› deterjan
kullanmay›n! Çamafl›rlarda leke kalma riski vard›r.

1. Kapa¤› aç›n, çamafl›rlar› yerlefltirin ve deterjan doldurun.
2. Y›kama program›n›, s›cakl›¤›, s›kma h›z›n› ve gerekirse
ek fonksiyonlar› ayarlay›n.
3. Zaman ayar dü¤mesine bas›n.
4. Seçim dü¤mesi ile istenilen zaman geciktirmesini
ayarlay›n.
5.  >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine bas›n. Zaman geciktirme
geri sayma aflamas› bafllar.

Görüntülenen geciktirme zaman›n›n ortas›ndaki kolon

yan›p sönmeye bafllar.

3 Zaman geciktirme süresi boyunca daha fazla çamafl›r
yüklenebilir. Zaman geciktirme geri sayma iflleminin
sonunda gösterge lambas› söner ve y›kama evresi
bafllar.

Geciktirme zaman›n›n de¤ifltirilmesi
E¤er geri say›m ifllemi s›ras›nda zaman› de¤ifltirmek

isterseniz:
1. >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine bas›n. Ekran›n

ortas›ndaki kolon yan›p sönmeyi durdurur.
2. 21 dü¤mesine bas›n.
3. Seçim dü¤mesi ile istenilen zaman geciktirmesini

ayarlay›n.
4. >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine bas›n. Zaman geciktirme

geri sayma aflamas› bafllar.
Görüntülenen geciktirme zaman›n›n ortas›ndaki kolon
yan›p sönmeye bafllar.

Geciktirme zaman›n›n iptal edilmesi
Geciktirma zaman› geri say›m›n› iptal etmek ve program›

derhal bafllatmak isterseniz:
1. >Baflla/Bekle/‹ptal< dü¤mesine bas›n. Görüntülenen

geciktirme zaman›n›n ortas›ndaki kolon yan›p sönmeyi
durdurur.

2. 21 dü¤mesine bas›n.
3. Seçim dü¤mesi ile zaman geciktirmesini “00:00” olarak

ayarlay›n.
4. Program› bafllatmak için >Baflla/Bekle/‹ptal< dü¤mesine

bas›n.
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Program ‹lerlemesi
Çal›flan bir program›n ilerleyifli ekrandaki bir dizi simge
arac›l›¤› ile gösterilir.

3 Her program ad›m›n›n bafllang›c›nda, simge dizisi
içindeki karfl›l›k gelen simge yanmaya bafllar ve
program›n sonunda hepsi birlikte sönerler. S›ran›n
en sa¤›ndaki yanan simge o anda gerçeklefltirilmekte
olan ad›m› gösterir.

>Ön-y›kama<
Ön y›kamal› bir program seçildi¤inde simgesi ön y›kama
evresinin bafl›nda yanar.

>Ana y›kama<
Simgesi ana y›kama evresinin bafllad›¤›n› göstermek
için yanar.

>Durulama<
Simgesi duruluma evresinin bafllang›c›nda yanar.

>Yumuflat›c›<
Simgesi yumuflat›c› aflamas›n›n bafllang›c›nda yanar.

>S›kma<
Simgesi en son s›kma evresinin bafllag›c›nda yanar –
son durulama evresinden sonra yada >S›kma< ve
>Pompalama< özel programlar› s›ras›nda.

3 E¤er makine s›kma yapm›yorsa, program suda
sekletme konumunda olabilir yada afl›r› dengesizli¤e
ba¤l› olarak otomatik s›kma düzeltme sistemi etkin
hale gelmifltir.

Program›n durdurulmas›
Bir program >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine bas›larak
yar›da kesilebilir. Dü¤menin üstündeki ›fl›k yan›p
sönmeye bafllar.
Programa devam etmek için “Baflla/Bekle/‹ptal*
dü¤mesine yeniden bas›n.
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Kapak kilidi
Kilit simgesi yükleme kapa¤› kilitlendi¤inde yanar. Kapak
açma tuflu üzerindeki ›fl›k söner.

Çocuk kilidi
Çocuk kilidi ile cihaz› çocuklar›n kurcalamas›ndan
koruyabilirsiniz. Bu durumda çal›flan bir programda hiçbir
de¤ifliklik yap›lamaz.

Çocuk kilidini etkinlefltirmek için:
• 14 ve 18 dü¤melerine, ekranda çocuk kilidinin

çal›flt›¤›n› gösteren simge belirene dek ayn› anda
yaklafl›k 2 saniye boyunca bas›l› tutun.

Çocuk kilidini devreden ç›karmak için:
• 14 ve 18 dü¤melerine, ekran çocuk kilidinin devreden

ç›kar›ld›¤›n› onaylayana dek ayn› anda yaklafl›k 2
saniye boyunca bas›l› tutun.

14

18



Fonksiyonlar
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Yard›mc› fonksiyon seçim dü¤meleri
3Programa ba¤l› olarak, tek bir dü¤meye bas›larak

19a ile 19e aras›nda belirli yard›mc› fonksiyonlar
da eklenebilir.

• Program bafllat›lmadan önce gerekli dü¤melere
bas›n.

• Anlams›z dü¤melerden oluflan kombinasyonlar
birlikte seçilemez. Örnek: >Yo¤un yıkama<19b ve
>Hızlı yıkama< 19e.

Ön-y›kama
19a dü¤mesi ile bir ön y›kama etkinlefltirilebilir.

3 Bir ön y›kama yaln›zca çok kirli çamafl›rlar için
gereklidir. Ön y›kama kullanmad›¤›n›z takdirde enerji,
su, deterjan ve zaman tasarrufu sa¤lars›n›z.

3 Perde için deterjans›z ön y›kama önerilir.

Yo¤un
19b dü¤mesi ana y›kama evresi süresini artt›r›r. Deterjan

daha etkin biçimde kullan›l›r ve daha düflük
s›cakl›klarda y›kama yapabilirsiniz – ayn› zamanda

enerji tasarrufu sa¤layarak.
• Bu fonksiyon sayesinde normal kirlilikte keten/renkliler

art›k 90 °C yerine 60 °C ile y›kanabilirler.
• Bu fonksiyon sayesinde normal kirlilikte sentetikler

60 °C yerine 40 °C ile y›kanabilirler.

3 Yo¤un fonksiyonu yaln›zca Ön-y›kama fonksiyonu
ile birlikte kullan›labilir.
Yo¤un dü¤mesine basar basmaz bir ön y›kama
evresi programa otomatik olarak eklenir.

Suda bast›rma
19c dü¤mesi ile çamafl›rlar› y›kama evresi bafllamadan
önce ›slatmak mümkündür. Bu özellik çok kirlenmifl
giysilerde daha iyi y›kama neticeleri verir.

K›r›fl›k Azaltma
E¤er 19d dü¤mesine basarsan›z, k›r›flmay› önlemek
için kazan hareketi azalt›l›r ve s›kma s›n›rlan›r. Buna ek
olarak, y›kama daha yüksek bir su seviyesinde
gerçeklefltirilir.
• Bu dü¤meyi kolayca k›r›flan narin çamafl›rlar için

kullan›n.

ABu durumda maksimum yük
– ketenler/renkliler için: ..................3,0 kg
– sentetikler için: ........................... 1,5 kg
– narin çamafl›rlar için: ..................1,0 kg

H›zl› y›kama
19e dü¤mesi ile y›kama süresi k›salt›l›r.
• Bu fonksiyonu daha küçük yükler yada az kirlenmifl

çamafl›rlar için kullan›n.

19a 19b 19c 19d 19e
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Günlük kullan›m için h›zl› talimatlar
Haz›rl›k
1. Su muslu¤unu tamamen aç›n. Hortumlar›n s›k›ca

ba¤lan›p ba¤lanmad›¤›n› kontrol edin.
2. Çamafl›rlar› kazana yerlefltirin.
3. Deterjan ve yumuflat›c› koyun.

Bafllatma
1. >Açma/Kapatma< dü¤mesine bas›n.
2. Program ve s›cakl›k seçin.
3. ‹stenirse:
– herhangi bir ek fonsiyon seçin,
– s›kma h›z›n› ayarlay›n,
– zaman geciktirmesini ayarlay›n,
4. Yükleme kapa¤›n› kapat›n.
5. >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine bas›n.

Ekran program›n tamamlanmas› için kalan zaman›
gösterir.

6. Ekrandaki >Kapak kilitli< simgesinin yan›p yanmad›¤›n›
kontrol edin (e¤er yanm›yorsa, bak›n›z “Sorun giderme”).

Program iptali
• >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine yaklafl›k 3 saniye

boyunca bas›l› tutun. Bu esnada ekranda “‹ptal” yaz›s›
belirecektir.
Makine hala kazan›n içinde olan tüm suyu tahliye edebilir
yada çamafl›rlar› so¤utmak için en fazla 3 kez su al›p
tahliye ifllemini gerçeklefltirir.

Daha fazla çamafl›r eklenmesi

3 Bu sadece afla¤›daki durumlarda mümkündür:
– bir zaman geciktirme s›ras›nda,

– bir y›kama evresinin bafllang›c›nda (cihaz yaln›zca su
seviyesi düflükse yada s›cakl›k düflükse daha sonraki
bir aflamada çamafl›r eklenmesine izin verir).

1. >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine bas›n.
2. Yükleme kapa¤›n› aç›n ve daha fazla çamafl›r koyun.
3. Yükleme kapa¤›n› kapat›n.
4. >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine bas›n.

Program suda bekletme konumunda
3Bu ifllem yan›p sönen s›kma simgesi ve >Basla/Bekle/Iptal<

dü¤mesi ile gösterilir.
Art›k s›kma yapmak istiyorsan›z:

1. S›kma h›z›n› ayarlay›n.
2. >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine bas›n.

Program devam eder, suyu tahliye eder ve s›kma yapar.
E¤er suyu tahliye etmek isterseniz:

• >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine bas›n.
Program devam eder ve yaln›zca suyu tahliye eder.

Çamafl›rlar›n yeniden s›k›lmas›
  Otomatik s›kma-düzeltme-sistemi kazan›n dengesini

kaybetti¤i durumlarda s›kmay› önleyebilir.
E¤er tekrar s›kmak isterseniz:
1. Daha önceden kazan›n içinde olan çamafl›rlar› yeniden

düzenleyin.
2. >Sıkma< program›n› ayarlay›n.
3. S›kma h›z›n› ayarlay›n.
4. >Basla/Bekle/Iptal< dü¤mesine bas›n.



20

Program sona erdikten sonra

Ekrandaki >Program göstergesi< simgeler dizisi program
sona erdi¤inde söner.

1. Ekrandaki >Kapak kilitli< simgesi söndü¤ünde ve Kapak
açma dü¤mesi üzerindeki ›fl›k yand›¤›nda yükleme
kapa¤›n› aç›n ve çamafl›rlar› ç›kart›n.

2. >Açma/Kapatma< dü¤mesine bas›n.
3. Su muslu¤unu kapat›n.
4. Kapa¤›n lastik contas›ndaki katlanmay› giderin ve

yabanc› cisim kontrolü yap›n.
5. Yükleme kapa¤›n› ve deterjan çekmecesini kurumas›

için aç›k b›rak›n.
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Program seçim tablosu

*: Enerji Etiketi program› (EN 60456)
Su tüketimi, enerji tüketimi ve program süresi,  su bas›nc›, su sertli¤i ve s›cakl›¤›, çevre s›cakl›¤›, çamafl›r cinsi ve miktar›, yard›mc›
fonksiyon secimi ve flebeke voltaj›ndaki de¤iflimlere ba¤l› olarak yukardaki tablodan farkl›l›k gösterebilir.

K›fl›n su girifl s›cakl›¤› düfltü¤ü zaman ve altyap›n›n geçersiz oldu¤u bölgelerde Pamuklu 60 program› yerine Super40 program› seçilebilir

Durulama Program›

S›kma Program›

Pompa Program›

Pamuklu 90

 Pamuklu 60*

 Pamuklu 40

 Bebek 90

Süper 40

Sentetik 60

Sentetik 40

 Sentetik So¤uk

Narin 30

Yünlü 40

 Yünlü So¤uk

Elde Y›kama 30

 Mini 30

Durulama

S›kma

Pompa

Program Çamafl›r tipi

Çok kirli ›s›ya dayan›kl› pamuklu, keten

Normal kirli ›s›ya dayan›kl› pamuklu, keten

Az kirli veya ›s›ya hassas pamuklu

Çok kirli ›s›ya dayan›kl› pamuklu, keten
(bebek ve iç çamafl›rlar› vb)

Çok kirli ve ›s›ya hassas pamuklu

Normal kirli ›s›ya dayan›kl› pamuklu/sentetik
kar›fl›m›
Az kirli veya ›s›ya hassas pamuklu/sentetik
kar›fl›m›
Çok az kirli veya ›s›ya hassas pamuklu/sentetik
kar›fl›m›

Çok az kirli ve az miktardaki çamafl›rlar için özel
program (1 kez kullan›lm›fl eflofman, havlu vb)

Yünlü ve makinede y›kanabilir etiketi
olan hassas kar›fl›mlar
Yünlü ve makinada y›kanabilir etiketi
olan hassas kar›fl›mlar
‹pekli, kaflmir, makinada y›kanamaz
etiketi olan çamafl›rlar için özel program

7

7

7

7

7

3

3

3

2

1.5

1.5

1

2.5

7

7
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Pamuklu Son S›kma profili
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Program Tan›m›

•: Seçilebilir

Ana y›kama / 3 durulama / 3 ara
s›kma / Son S›kma
Ana y›kama / 3 durulama / 3 ara
s›kma / Son S›kma
Ana y›kama / 3 durulama / 3 ara
s›kma / Son S›kma
Ana y›kama / 4 durulama / 4 ara
s›kma / Son S›kma
Ana y›kama / 3 durulama / 3 ara
s›kma / Son S›kma
Ana y›kama / 3 durulama / 3 ara
s›kma / Son S›kma
Ana y›kama / 3 durulama / 3 ara
s›kma / Son S›kma
Ana y›kama / 3 durulama / 3 ara
s›kma / Son S›kma
Ana y›kama / 3 durulama / Ara
s›kma yok / Son S›kma
Ana y›kama / 3 durulama / 1 Ara
s›kma / Son S›kma
Ana y›kama / 3 durulama / 1 Ara
s›kma / Son S›kma
Ana y›kama / 2 durulama /  Ara
s›kma yok / Son S›kma
Ana y›kama / 2 durulama /  Son
S›kma
1 durulama / Pamuklu Son S›kma
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Bak›m ve temizlik
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Deterjan çekmecesi
Gerekti¤inde temizleyin:
1. Çekmeceyi açabildi¤iniz kadar aç›n.
2. Sifon üzerindeki girintiyi afla¤› itin ve çekmeceyi
tamamen ç›kart›n.

3. Çekmeceyi ›l›k akan su alt›nda temizleyin. Sifonu
ç›kart›n; Sifonu ve çekmece içindeki bofllu¤u ›l›k akan su
alt›nda temizleyin gerekirse bofllu¤u bir i¤ne yard›m› ile
delin.

Sifonu yerine yerlefltirin.

4. Deterjan çekmecesi içindeki deterjan art›klar›n› silin.
E¤er varsa, çekmecenin tavan k›sm›ndaki su püskürtme
memelerindeki kireç art›klar›n› temizleyin.

Yükleme kapa¤› ve kazan
Her y›kamadan sonra:
• Körük k›vr›m› giderin ve yabanc› cisim kontrolü yap›n.



• Tamburu yabanc› cisimlere karfl› kontrol edin.

AMetalden yap›lm›fl yabanc› cisimler yüzünden pas lekeleri
oluflabilir. Böyle durumlarda:
Kazan› bir paslanmaz çelik temizlik maddesi ile
temizleyin. Hiçbir zaman çelik yünü yada bulafl›k teli
kullanmay›n.

Gövde ve kontrol paneli
Gerekti¤inde:
• Gövdeyi sabunlu su yada krem deterjan ile temizleyin;

yumuflak bir bezle kurulay›n.
• Kontrol panelini temizlemek için yaln›zca yumuflak,

nemli bir bez kullan›n.

AHiçbir zaman bir bulafl›k süngeri yada ovalama malzemesi
kullanmay›n. Bunlar boyal› ve plastik bölümlere zarar
verecektir.

Pompa filtresinin temizlenmesi
• Pompa filtresini her 30 y›kama iflleminden sonra en az bir

kez temizleyin!
• E¤er yabanc› cisimler (bozuk paralar, dü¤meler, bebek

çoraplar›, vb.) pompa filtresini  t›k›yorsa filtreyi temizleyin.
• >Filtreyi kontrol edin< mesaj› göründü¤ünde yabanc› cisim

filtresini temizleyin.
• Temizlemeden önce içeride kalan suyu tahliye edin (bak›n›z

afla¤›daki bafll›k).

Kalan suyun tahliye edilmesi
Afla¤›daki durumlarda suyu tamamen tahliye edin…
• yabanc› cisim filtresini temizlemeden önce;
• makineyi tafl›madan önce (örne¤in ev tafl›n›rken);
• bir elektrik kesintisi söz konusu oldu¤unda (“acil tahliye”);
• bir donma tehlikesi söz konusu oldu¤unda.

A0 °C’ nin alt›ndaki ortam s›cakl›klar›nda cihaz içinde
kalan su ona zarar verecek flekilde donabilir.

1. Cihaz› kapat›n, elektrik kablosunu sökün, su filtresini
kapat›n.

A S›cak sabunlu sular›n yeteri kadar so¤umas›n› bekleyin.
Aksi takdirde hafllanma tehlikesi söz konusu olabilir.
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2. Dü¤meye basarak servis kapa¤›n› aç›n. Tahliye
borusunu d›flar› ç›kart›n ve bir kova üzerinde tutun.
Contay› tahliye hortumundan ç›kart›n ve her defas›nda
bir kova suyu tahliye edin.

AKazan dolu oldu¤unda makinenin içinde 20 litreden
fazla su kalm›fl olabilir (örne¤in bir elektrik kesintisi
sonras›nda)!

3. Pompa filtresini gevfletmek için yar›m tur döndürün
(saat yönünün tersine) ve kalan suyu bir bezle al›n.
Al›nacak hiçbir su kalmad›¤›nda yabanc› cisim filtresini
tamamen serbest kalana dek çevirin ve ç›kart›n.

4. Pompa filtresini ve pompa a¤z›n› temizleyin. Pompa
pervanesinin (pompa a¤z›n›n) serbestçe dönüp
dönmedi¤ini kontrol edin.

5. Kapa¤› tahliye hortumu üzerine yerlefltirin ve bir kenara
koyun.

6. Pompa filtresini yerine tak›n ve s›k›ca çevirin (saat
yönünde).

7. Servis kapa¤›n› kapat›n.

Kireçten temizlemek
Do¤ru miktarda deterjan kullan›ld›¤› takdirde makinenin

kirecinin temizlenmesi gerekmemektedir.
• Gerekti¤inde, yaln›zca çamafl›r makineleri için uygun bir

kireç çözücü kullan›n.
Paket üzerindeki talimatlara mutlaka uyun.
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Kurulum

25

Nakliye emniyetlerinin aç›lmas›
AÇamafl›r makinesini çal›flt›rmadan önce, nakliye emniyet

vidalar› sökülmelidir!

Aksi takdirde makine hasar görecektir.

1. Serbestçe dönene dek dört c‹vatay› da ‹ngiliz anahtar›
ile gevfletin.

2. Hafifçe döndürerek nakliye emniyet civatalar›n› sökün.

3. Kapaklar› (aksesuar çantas›nda) arka paneldeki
boflluklara yerlefltirin ve yerlerine takmak için uygun bir
alet kullan›n (bir tornavida sap› gibi). Küçük kapak en
üstteki boflluk için kullan›l›r.

Nakliye emniyet civatalar›n› güvenli bir yerde saklay›n.
• Çamafl›r makinesi yeniden tafl›nacaksa gerekli

olacaklard›r (örne¤in evinizi tafl›rsan›z).

ACihaz› nakliye emniyet civatalar› tak›lmadan kesinlikle
tafl›may›n!
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Kurulum için do¤ru yer
Cihaz› donma ihtimali olmayan ortamlarda sabit ve düz bir
pozisyonda kurun.

AE¤er donma tehlikesi varsa, program sonunda, kalan
tüm suyu boflalt›n.

AZemin yeterli yük tafl›ma kapasitesine sahip olmal›d›r!

Örne¤in, e¤er çamafl›r makinesi ve bir kurutucu üst üste
konulursa, yaklafl›k a¤›rl›klar› – dolu halde – 180
kilogram› bulabilir.

Önemli:
• Cihaz› elektrik kablosunun üzerine koymay›n.
• Di¤er mobilyalar›n kenarlar›na en az 1 cm mesafede

yerlefltirin.
• Makineyi sa¤lam bir yüzey üzerine koyun, uzun tüylü

bir hal› yada benzer bir yüzey üzerine konuflland›rmay›n.

Ayaklar›n ayarlanmas›
AZarar görmemeleri için kilit somunlar›n› gevfletmek

amac›yla bir alet kullanmay›n.
1. Ayaklar üzerindeki kilit somunlar›n› gevfletin.

2. Makine düz ve sa¤lam bir flekilde durana dek ayaklar›
ayarlay›n.

3. Önemli: Tüm kilit somunlar›n› yeniden s›k›flt›r›n.

Su flebekesine ba¤lanmas›
Önemli:
• ‹zin verilen su bas›nc›n› akl›n›zda tutun (bak›n›z “Teknik

özellikler”).
E¤er su bas›nc› daha yüksekse bir bas›nç düflürme
valf› tak›n.

• Su bas›nc› yetersiz olaca¤›ndan, bir su ›s›t›c›s›na (flofben
yada termosifona) ba¤lamay›n .

• Eski hortumlar› kullanmay›n, yaln›zca makine ile birlikte
gelen yeni hortumu kullan›n!

• Hortumda keskin k›vr›mlar olmamas›na dikkat edin!

AS›k›flt›rmak için bir alet kullanmay›n.

• Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine
üzerindeki su girifl vanalar›na ba¤lan›r. K›rm›z› hortum
veya k›rm›z› yaz›l› hortum s›cak su girifli, mavi veya
mavi yaz›l› hortum ise so¤uk su girifli içindir.

• Ba¤lant› yerlerinde oluflabilecek su s›zmalar›n›
engellemek için, hortum üzerine veya ambalaj› içine
(çift su giriflli modellerde 4 adet, di¤er modellerde 2
adet) lastik conta konmufltur. Bu contalar›n, hortumun
her iki taraf›ndaki ba¤lant›larda kullan›lmas› gerekir.
Makine taraf›ndaki contalar hortum filtre kanal›na
oturmal›d›r.

• Tek su giriflli ürünü s›cak su muslu¤una ba¤lamay›n.
Aksi durumda, ürün korumaya geçebilir.
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1. E¤er zaten tak›l› de¤ilse, flebeke hortumunun e¤ik
ucunu makinenin arka paneli üzerine elinizle s›k›ca
vidalay›n.

2. fiebeke hortumunu su muslu¤una elinizle s›k›ca tak›n.

3. Su muslu¤unu tamamen aç›n ve tüm ba¤lant›lar›
s›z›nt›lara karfl› kontrol edin; Su muslu¤unu yeniden
kapat›n. Gerekirse contalar›n ve vida ba¤lant›lar›n›n
konumlar›n› düzeltin.

Su giderine ba¤lanmas›
Gider hortumunu bir lavabo, evye yada küvetin kenar›na

asabilir – yada sürekli olarak bir gider borusuna
ba¤layabilirsiniz (sifon mekanizmal›).
Önemli:
• Köpüklü su pompas›n›n suyu d›flar› pompalamas› için

gider hortumunu 100 cm’den daha yüksekte konumlan-
d›rmay›n.
Minimum 40 cm yüksekli¤in alt›na inmeyin, aksi halde
su d›flar› akacakt›r.

• Su kesintisiz bir flekilde akabilmelidir.
Ufak gidere sahip lavabolar uygun de¤ildir.

• Hortumun ucu d›flar› pompalanan suyun içine
batmamal›d›r.

• Uzatma hortumlar› için müflteri hizmetleri ile kontrol
edin. Hortum kelepçeleri yada benzerleri ile evde imal
edilen uzatmalar kullanmay›n!

• Eski hortumlar› kullanmay›n, yaln›zca makine ile birlikte
gelen yeni hortumu kullan›n!

• Hortumda keskin k›vr›mlar olmamas›na dikkat edin!



Hortum tutaca¤›n›n s›k›flt›r›lmas›:
1. Teslimatta verilen tutaca¤› hortum ucu üzerinden geçirin.

2. Tutacak tak›l› gider hortumunu lavabo yada küvet kenar›
üzerinde tutun ve kaymamas› için sabitleyin – örne¤in
su muslu¤u etraf›ndaki bir zincir ile tutturarak.

Bir sifon kapa¤›na sürekli ba¤lant›:

AHortumun kaymas›n› önlemek için hortumu ehliyetli
bir su tesisatç›s› ba¤lamal›d›r. Su basma tehlikesi söz
konusudur.

Elektrik ba¤lant›s›
Cihaz› uygun kapasitedeki bir sigorta taraf›ndan korunan
düzgün olarak toprakl› bir prize ba¤lay›n.
Önemli:
• Ba¤lant› ulusal yönetmelikler ile uyumlu olmal›d›r.
• Elektrik kablo fifli kurulumdan sonra eriflilebilir olmal›d›r.
• Voltaj ve izin verilen sigorta korumas› tip etiketinde

plakas›nda belirtilmifltir.
• Belirtilen voltaj flebeke voltaj›n›za efl de¤er olmal›d›r.

• Uzatma kablolar› yada çoklu prizler ile ba¤lant›ya izin
verilmemektedir.

BHasar görmüfl bir elektrik kablosu ehliyetli bir elektrikçi
taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.

BCihaz onar›lmadan çal›flt›r›lmamal›d›r! Elektrik çarpma
tehlikesi!
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Mürekkep: Lekeli yeri so¤uk suya tutarak mürekkepli
suyun akmas› bitene kadar bekleyiniz. Daha sonra
limonlu su ve deterjanla ovalay›n›z. Befl dakika b›rak›p
y›kay›n›z.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ya¤: Yekenin üzerine bir miktar bulafl›k deterjan› dökün

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

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

Çiklet: Buzdolab›n›n dondurucu bölmesine koyun, sonra
f›rçalay›n.

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

Afla¤›da verece¤imiz leke ç›karma reçeteleri yaln›zca y›kanabilir dokumalar
için uygulanabilir. Özel cins kumafllar için üreticinin önerilerine uyulmal›d›r.

Pratik ve yararl› bilgiler
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7 YIL GARANT‹

De¤erli Müflterimiz,

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Müflteri Ad› Soyad› : Cep Tel :

Ürünün Kullan›ld›¤› Adres

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

Adres : ..........................................................................................................................................................................................

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

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

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

Y. Servis Kodu/Ad› :

Kafle / ‹mza





D 7122 M - D 7142 MS

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 853 no’lu ve 05.04.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. Bu bölümü, ürünü ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› imzalayacak ve kafleleyecektir


