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Bu ürün çevreye saygılı modern tes�slerde doğaya zarar vermeden üret�lm�şt�r.

AEEE Yönetmel�ğ�ne Uygundur. PCB �çermez.





Eğer sürekl� gözet�m altında değ�l �se 3 
yaşından küçük çocuklardan uzak tutul-
malıdır.C�haz olması gereken normal 
çalışma poz�syonunda koyulmuş ya 
da yerleşt�r�lm�ş �se ve çocuğa c�hazın
güvenl� kullanımı ve �çerd�ğ� tehl�ke-
lerle �lg�l� b�lg�lend�rme ve gözet�m yapıl-
mışsa 3 ve 8 yaş arasındak� çocuklar 
yanlızca açıp kapatab�l�r. 3 Yaş ve üzer� 
8 yaş altı çocuklar c�hazı fişe takamaz,
ayarlayamaz ve tem�zleyemez ya da kul-
lanıcı bakımını yapamaz.
Çocukların ve bakıma muhtaç k�ş�ler�n 
bulunduğu yerlerde d�kkat ed�lmes� gerek�r.

Elektr�k devres�ne,beyan artık çalışma akımı 
30 mA'yı aşmayan b�r artık akım c�hazı 
(kaçak akım röles�) bağlanması tavs�ye ed�l�r. 
C�hazın su tes�satı elektr�k tes�satından önce 
yapılmalıdır.

Ürün veya kablosu arızalı �se yetk�l� serv�s tara-
fından onarılmadan çalıştırılmamalıdır.Elektr�k
çarpma tehl�kes� vardır.

Bu c�haz uygun kapas�tedek� b�r s�gorta tarafından 
korunan ve ehl�yetl� b�r elektr�kç�ye yaptırılan topraklı 
tes�sata bağlanmalıdır. Hortum bağlantıları tal�matlara uygun,su 

g�r�ş çıkışı doğru olacak şek�lde yapılmalıdır.

Bu ürün sadece duş amaçlı kullanım �ç�n 
değ�ld�r.
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Su g�r�ş çıkış hortumları



Ürünü ambalaj �çer�s�nden çıkan s�gorta �le 
ehl�yetç� b�r elektr�kç� tarafından hazırlanan 
elektr�k tes�satına bağlayın

Elektr�k tes�satı aşağıda k� tabloya göre ehl�yetl� 
b�r elektr�kç� tarafından yapılmalıdır.

Elektr�k Tes�sat Kablosu:

-23 metreye kadar  3x4 mm2
-34 metreye kadar  3x6 mm2
-56 metreye kadar  3x10 mm2

Ürünün s�gortası kurulumdan sonra kolay ulaşıla-
b�l�r olmalıdır.
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Su tes�satı tamamlandıktan sonra 7.sayfada 
ver�len tabloya uygun olarak hazırlanan elek-
tr�k tes�satına,c�haz �le b�rl�kte ver�len 32 am-
perl�k s�gorta bağlanarak elektr�k bağlantısı 
yapılır.

Tes�sat g�r�ş�nde k� vanaya bağlı hortu-
mun d�ğer ucu mutlaka ürünün soğuk 
su g�r�ş�ne bağlanmalıdır.

Sıcak su çıkışına 

bağlanan hortumun diğer ucu ürün ile birlikte 
verilen duş başlığına veya uygun bir tesisata 
bağlanmalıdır.
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Su bağlantıları yanlış olab�l�r. Bağlantıları kontrol ed�n.

Kullanım Hataları ve Garant� �le İlg�l� 
D�kkat Ed�lmes� Gereken Hususlar

Arçel�k A.Ş. 34445, Sütlüce / İSTANBUL    T:0216 585 8 888    F:216 585 85 80     Menşe� : Türk�ye

Aşağıda bel�rt�len sorunların g�der�lmes� ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar �ç�n garant� şartları 
uygulanmaz;
1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2) Malın tüket�c�ye tesl�m�nden sonrak� yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve 

arızalar,
3) Malın kullanıldığı yer�n elektr�k, su, doğalgaz, telefon vb. şebekes� ve/veya altyapısı kaynaklı 

meydana gelen hasar ve arızalar,
4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 

kaynaklanan hasar ve arızalar,
6) Malın, 6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkındak� Kanununda tar�f ed�len şekl� �le t�car� veya 

meslek� amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetk�s�z k�ş�ler tarafından bakım, onarım veya başka b�r nedenle müdahale ed�lmes� 
durumunda mala ver�lm�ş garant� sona erecekt�r.

Garant� uygulaması sırasında değ�şt�r�len malın garant� süres�, satın alınan malın kalan garant� 
süres� �le sınırlıdır.

İthalatçı/İmalatçı: Arçel�k A.Ş. 
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8 Tüket�c� h�zmetler�

Değerl� Müşter�m�z,
Beko Çağrı Merkez� haftanın 7 günü 24 
saat h�zmet vermekted�r. 
Sab�t veya cep telefonlarınızdan 
alan kodu tuşlamadan çağrı merkez� 
numaramızı arayarak ürününüz �le �lg�l� 
arzu ett�ğ�n�z h�zmet� talep edeb�l�rs�n�z. 
Çağrı merkez�m�z �le yaptığınız 
görüşmeler �let�ş�m h�zmet� aldığınız 
operatör firma tarafından s�z�n �ç�n 
tanımlanan tar�feye göre ücretlend�r�l�r.
Çağrı Merkez�m�ze ayrıca www.beko.
com.tr adres�ndek� “Tüket�c� H�zmetler�” 
bölümünde bulunan formu doldurarak 
veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks 
çekerek de ulaşab�l�rs�n�z. 
Yazılı başvurular �ç�n adres�m�z:
Arçel�k Çağrı Merkez�, Arçel�k A.Ş. Ankara 
Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Beko Çağrı 
Merkez�

444 0 888

(Sab�t telefonlardan 
veya cep 

telefonlarından alan 
kodu çev�rmeden)

D�ğer Numara:
0216 585 8 

888

Aşağıdak� öner�lere 
uymanızı r�ca eder�z.
1.  Ürününüzü aldığınızda Garant� belges�n� 

Yetk�l� Satıcınıza onaylattırınız. 
2.  Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına 

göre kullanınız.
3.  Ürününüz �le �lg�l� h�zmet taleb�n�z 

olduğunda yukarıdak� telefon 
numaralarından Çağrı Merkez�m�ze 
başvurunuz. 

4.  H�zmet �ç�n gelen tekn�syene “tekn�syen 
k�ml�k kartı”nı sorunuz. 

5.  İş�n�z b�tt�ğ�nde serv�s tekn�syen�nden 
“H�zmet F�ş�” �stemey� unutmayınız. 
alacağınız “H�zmet F�ş�” , �lerde 
ürününüzde meydana geleb�lecek 
herhang� b�r sorunda s�ze yarar 
sağlayacaktır. 

6.  Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün 
fonks�yonunu yer�ne get�reb�lmes� �ç�n 
gerekl� yedek parça bulundurma süres�).

Müşter� Memnun�yet� Pol�t�kası
Arçel�k A.Ș. olarak, h�zmet verd�ğ�m�z 
markamızın müșter� �stek ve öner�ler�n�n 
müșter� profil� ayrımı yapılmaksızın 
her kanaldan (çağrı merkez�, e-posta,  
www.beko.com.tr, faks, mektup, sosyal 
medya, bay�) rahatlıkla �let�leb�ld�ğ�, 
�zleneb�l�r, raporlanab�l�r, șeffaf 
ve güvenl� tek b�r b�lg� havuzunda 
toplandığı, bu kayıtların yasal 
düzenlemelere uygun, objekt�f, 
ad�l ve g�zl�l�k �ç�nde ele alındığı, 
değerlend�r�ld�ğ� ve süreçler�n sürekl� 
kontrol ed�lerek �y�leșt�r�ld�ğ�, mükemmel 
müșter� deney�m�n� yașatmayı ana �lke 
olarak kabul etm�ș müșter� odaklı b�r 
yaklașımı ben�msemektey�z.
Yaklașımımıza paralel olarak tüm 
süreçler yönet�m s�stem� �le entegre 
ed�lerek, b�rb�r�n� kontrol eden b�r yapı 
gel�șt�r�lm�ș olup, yönet�m hedefler� de 
bu s�stem üzer�nden beslenmekted�r.
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Menşe� : Türk�ye
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1) 
2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda kullanılması ve 

tarafından bakım, onarım veya nedenle müdahale olması malın bütün parçaları olmak 
üzere tamamını; malzeme, ve hatalarına malın yukarıda süre kadar eder.

3) Malın ayıplı durumunda 6502 sayılı Korunması Hakkında Kanunun 11 
yer alan;

 
 

4) bu haklardan onarım hakkını durumunda satıcı; masrafı, parça ya da 
ad altında ücret talep malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. onarım 

hakkını veya da Satıcı, ve bu hakkını kullanmasından 
sorumludur.

5) 
 
 
 
durumlarında;

malın bedel ayıp oranında bedel veya varsa malın ayıpsız satıcıdan talep 

6) mevzuatlarda kullanım ömrü malın 20 gününü, geçemez. Bu süre, 

kapsamı malın arızasının 10 günü 
veya malın tamamlanıncaya kadar, benzer malı kullanımına 

etmek zorundadır. Benzer malın tarafından veya bu 

7) 
8) haklarının kullanılması olarak veya 

9) Satıcı tarafından bu durumunda, Gümrük ve Korunması ve 

Malın

Unvanı: Markası: Beko
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Telefonu:  (0-216) 585 8 888
Faks:        (0-216) 423 23 53 2 YIL

www.beko.com.tr

Unvanı:

Telefonu:  
Faks:        
e-posta:
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