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GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin yetkili kıldığı servis 

çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, 
malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden 
itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 
inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça 

bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla 
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla 

belirlenmesi durumlarında;
   tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini 

satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6)İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, 
garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti 
süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki 
malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya 
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere 
sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. 
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti 
kapsamı dışındadır.

8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın
Unvanı: Arçelik A.Ş. Markası: Beko
Adresi:  Cinsi: Bulaşık Makinesi   

Modeli:  
Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Seri No:   
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 
web adresi: www.beko.com.tr Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı: Fatura Tarih ve Sayısı:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu:  Yetkilinin İmzası: 
Faks:        Firmanın Kaşesi: 
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

  Sutluce,Beyoglu,Istanbul,Turkey
2-6, 34445Arcelik A.S.Karaagac Cd. No:
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Hızlı çalıştırma rehberi 
 

Detaylı çalıştırma yöntemi için talimat kılavuzunda yer alan ilgili içeriği okuyun. 
Ürünü açın Ürünü açmak için üzerindeki güç düğmesine basın ve kapağını açın. 

 

 

Deterjan bölmesini doldurun A Bölmesi: 
Her bir yıkama programıyla. 
B Bölmesi: 
Yalnızca ön yıkamalı programlar için. 
(Kullanıcı talimatlarına uyun!) 

 

 

 
Parlatıcı seviyesini kontrol 
edin 

C Mekanik göstergesi: 
Kontrol panelinde yer alan elektrik göstergesi (varsa). 

 
 

 

 

(Yalnızca su yumuşatma sistemi bulunan modellerde.) 
Kontrol panelinde yer alan elektrik göstergesi (varsa). 
Kontrol panelinde tuz uyarısı ışığı bulunmuyorsa 
(bazı modeller için) bulaşık makinesinin çalıştığı program sayısına göre tuzu 
yumuşatıcıya ne zaman ekleyeceğinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. 

Tuz yenileme seviyesini 
kontrol edin 

 
 
 

Sepeti doldurun Fazla miktardaki yemek kalıntılarını kazıyın. Tencerelerdeki yanmış kalıntıları 
yumuşatıp sonrasında sepetlere yerleştirin. Bulaşık makinesi doldurma talimatlarına 
göz atın. 

  
Bir yıkama programı seçin Kapağı kapatın, seçilen programın ışığı yanana kadar program düğmesine basın. 

("Çalıştırma talimatı" başlıklı bölüme bakın) 

 
 

Bulaşık makinesinin 
çalıştırılması 

Musluğu açın ve Başlat/Beklet düğmesine dokunun. Makine yaklaşık 10 saniye içerisinde 
çalışmaya başlayacaktır. 

 
 
 

• Programın değiştirilmesi • 1. Çalışan bir program yalnızca çok kısa bir süredir çalışıyorsa değiştirilebilir. Aksi halde, deterjan çoktan 
kullanılmış ve su tahliye edilmiş olabilir. Böylesi bir durumun söz konusu olması durumunda, deterjan 
bölmesinin yeniden doldurulması gerekir. 

2. Başlat/Beklet düğmesine basın ve ardından çalışmakta olan programı iptal etmek için 3 saniyeden fazla 
bir süreyle program düğmesine basın. 

3  Yeni bir program seçin. 
4. Bulaşık makinesini yeniden başlatın.  UYARI! 

•Unutulmuş bulaşıkların 
makineye eklenmesi. 

• 1 Makineyi durdurmak için başlat/beklet düğmesine dokunun. 
2.Kapağı açın. 
3.Unutulmuş bulaşıkları ekleyin. 
4.Kapağı kapatın ve sonrasında başlat/beklet düğmesine dokunun, bulaşık 

makinesi 10 saniye sonra yeniden çalışmaya başlayacaktır. 

Kapağı dikkatli bir şekilde 
açın. Kapak açıkken dışarıya 
sıcak buhar çıkabilir! 

• Herhangi bir yıkama 
programı esnasında ürün 
kapatılırsa. 

• Herhangi bir yıkama programı esnasında ürün kapatılırsa, tekrardan 
açıldığında lütfen yıkama programını yeniden seçip bulaşık makinesini esas 
Güç açık durumunda olduğu şekilde çalıştırın. 

  
 
 

Cihazın kapatılması Çalışma programı bittiğinde, bulaşık makinesinin uyarı alarmı 8 kere çalacak ve ardından duracaktır. 
Güç düğmesini kullanarak ürünü kapatın. 
Ürün bekleme modunda olduğu için 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa kendi kendine 
kapanacaktır. 

 

 
 

Musluğu kapatın ve 
sepetleri boşaltın 

Uyarı: Hala sıcak ve dolayısıyla kırılmaya daha yatkın haldeyken bulaşıklara ve kap kacağa 
dokunmamak için bulaşık makinesini boşaltmadan önce, birkaç dakika (yaklaşık 15 dakika) bekleyin. 
Bu sayede aynı zamanda daha iyi kurumalarını sağlamış olursunuz. Alt sepetten başlayarak ürünü 
boşaltın. 



 

Bu Kılavuzu 
Okuyun 

Değerli Müşterimiz, 

Bulaşık makinesini kullanmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatli 
bir şekilde okuyun. Kılavuz, bulaşık makinesini doğru şekilde 
kullanmanız ve bakım işlerini yapmanız konusunda size yardımcı 
olacaktır. 
Kılavuzu daha sonra da başvurmak üzere muhafaza edin. 
Ürünün sonraki kullanıcısına da teslim etmeyi unutmayın. 

Bu kılavuz, Talimatlar, Çalıştırma Talimatları, Kurulum 
Talimatları ve Sorun Giderme Önerileri, vb. gibi bölümleri 
içermektedir. 

 

 

Servis Çağırmadan 
Önce 

■ Sorun giderme önerilerini incelemek bazı genel 
problemleri kendi başınıza çözmeniz konusunda 
size yardımcı olacaktır. 

■ Bu problemleri kendi başınıza çözemiyorsanız lütfen 
profesyonel teknisyenlerden yardım isteyin. 

NOT: 

■ Ürünü sürekli geliştirme ve güncelleme politikasını 
takiben, üretici önceden haber vermeden kimi 
değişiklikler yapabilir. 

■ Bu kullanıcı kılavuzu aynı zamanda üretici veya 
sorumlu satış bayisinden de alınabilir. 

 

1) Güvenlik ve Çevre Talimatları ................................. 1 
2) Elden Çıkarma .......................................................... 
3) Çalıştırma Talimatları............................................... 

Kontrol Paneli ............................................................ 6 
Bulaşık Makinesi Özellikler ........................................ 6 

4) İlk kullanımdan önce................................................ 7 

A, Yumuşatıcıya Tuz eklenmesi ............................... 7 
B, Parlatıcı Bölmesinin Doldurulması ...................... 8 
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5) Bulaşık Makinesi Sepetinin Doldurulması ............11 

Bulaşık makinesi sepetlerini doldurduktan önce ve 
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gerekenler ...................................  ...........................12 
Sepetin Doldurulması .............................................. 12 
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1. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ 
 

UYARI! Bulaşık makinesini 
kullanırken aşağıda  

sıralanan önlemleri alın: 

■ Bu cihaz ev kullanımına yönelik olarak ve aşağıdaki 
gibi ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: 
- mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki 
personel mutfakları; 
- çiftlikler; 
- otel, motel ve diğer mesken türü ortamlardaki misafirler 
tarafından; 
– pansiyon türü mekanlarda. 

■ Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir 
şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması 
ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde 
olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri 
azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. 
Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır. 
(For EN60335-1) 

■ Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi 
altında olmadıkları veya böyle bir kişiden cihazın 
kullanımıyla ilgili talimatları almadıkları sürece fiziksel, 
duyusal veya zihinsel yetileri kısıtlı veya bilgisi ya da 
deneyimi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından 
kullanılmaya uygun değildir. 
(For IEC60335-1) 
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■ Bu ürün yalnızca iç mekanlarda ve evde kullanıma 

yöneliktir. Elektrik çarpma riskine karşı korunmak için, ünite 
kablosunu ya da fişini suya veya benzeri bir sıvıya içine 
daldırmayın. 

■ Ürünü temizlemeden ve bakıma almadan önce lütfen fişi 
çekin. Hafif bir sabunla nemlendirilmiş yumuşak bezler 
kullanın ve sonrasında ürünü durulamak için kuru bir bez 
kullanın. 

 

TOPRAKLAMA 
TALİMATLARI 

■ Bu cihaz topraklanmalıdır. Bir fonksiyon bozukluğu veya 
arıza durumunda, topraklama bağlantısı, elektrik akımı için 
en az direnç gösteren bir yol sağlamak suretiyle elektrik 
çarpması riskini azaltacaktır. Bu cihaz, donanım 
topraklama iletkeni ve topraklama fişi olan bir kabloyla 
donatılmıştır. 

■ Fiş, yerel kurallar ve yönetmelikler doğrultusunda 
monte edilmiş ve topraklanmış olan uygun bir prize 
takılmalıdır. 

■ Donanım topraklama iletkeninin gerektiği gibi     
bağlanmaması, 

elektrik çarpması riskine yol açabilir. Cihazın gerektiği gibi 
topraklanmadığından şüphe etmeniz halinde ehliyetli bir 
elektrikçiye veya servis temsilcisine danışın. 

■ Cihazla birlikte verilen fişi modifiye etmeyin. Fişin prize 
uygun olmaması halinde, ehliyetli bir elektrikçiye uygun bir 
priz taktırın. 
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■ Bulaşık makinesi kapağını veya rafını yanlış şekilde 
kullanmayın, kapak ya da rafın üzerine veya içine oturmayın 
ve basmayın. 

■ İç panellerin tamamı yerlerine iyice oturtulmadıkça bulaşık 
makinenizi çalıştırmayın. 

■ Bulaşık makinesi çalışıyorsa kapağı çok dikkatli bir şekilde 
açın. Suyun dışarı fışkırması gibi bir riskle 
karşılaşabilirsiniz. 

■ Açık haldeyken kapağın üzerine ağır nesneler koymayın 
veya oturmayın. Ürün öne doğru devrilebilir 

■ Yıkanacak parçaları doldururken: 
1) Sivri olan parçaları kapak contasına zarar vermeyecek 
şekilde yerleştirin; 
2) Uyarı: Bıçaklar veya diğer sivri uçlu gereçler sepete 
uçları aşağı bakacak şekilde veya yatay bir konumda 
yerleştirilmelidir. 

■ Yıkama programının tamamlanmasından sonra deterjan 
bölmesinin boş olduğundan emin olun. 

■ Bulaşık makinesinde yıkanmalarının güvenli olduğunu 
veya buna benzer ifadeleri içeren bir işaret taşımadıkları 
sürece plastik parçaları yıkamayın. Bu şekilde işareti 
bulunan plastik parçalar için üreticinin önerilerini kontrol 
edin. 

■ Yalnızca otomatik bulaşık makineleri için üretilmiş olan 
deterjan ve parlatıcıları kullanın. 
■ Bulaşık makinenizde asla sabun, çamaşır deterjanı veya 
elde yıkamaya yönelik deterjanlar kullanmayın. 
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■ Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek için gözetim 
altında tutulmalıdır. 
■ Takılıp düşme riskini artırdığı için kapağın açık 
bırakılmaması gerekir. 

■ Herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek 
amacıyla, hasar görmesi durumunda elektrik kablosu 
üretici, üreticinin servis merkezi veya benzeri bir ehliyetli 
kişi tarafından değiştirilmelidir. 

■ Kurulum esnasında, güç kaynağı aşırı veya tehlikeli bir 
şekilde bükülmemelidir veya yassılaştırılmamalıdır. 

■ Kontrol birimleriyle oynamayın. 

■ Bu ürün yeni hortum setleri kullanılarak su kaynağına 
bağlanmalıdır ve eskimiş hortum setleri yeniden 
kullanılmamalıdır. 

■ Yıkanacak maksimum yerleştirme ayarı sayısı 6'dır. 
■ İzin verilen maksimum giriş su basıncı 1 MPa'dır. 
■ İzin verilen minimum giriş su basıncı 0,04 MPa'dır. 
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Güvenlik ve Çevre Talimatları 

 Ürün içerisindeki kalan suyu 
tamamen boşaltın. 

WEEE Yönergesine Uygunluk ve 
Atık Ürünlerin İmha Edilmesi 

Bu ürün AB AEEE (2012/19/EU) 
Yönergesine uygundur. Bu üründe 

 bir atış elektrikli ve elektronik 
eşyalar (AEEE) sınıflandırma sembolü 
bulunmaktadır. Ürün, tekrar 
kullanılabilir ve geri dönüşüme uygun 
yüksek kaliteli parçalardan ve 
malzemelerden üretilmiştir. Kullanım 
ömrünün sonunda ürünü normal evsel 
ve diğer atıklarla birlikte atmayın. 
Elektrikli ve elektronik cihazların geri 
dönüşümü için belirlenen bir toplama 
merkezine götürün. Bu toplama 
merkezleri hakkında bilgi edinmek için 
yerel mercilerinize başvurun. 
RoHS Yönergesine Uygunluk 
Satın almış olduğunuz ürün EU RoHS 
(2011/65/EU) Yönergesine uygundur. 
Yönergede bahsedilen zararlı ve 
yasaklanmış malzemeleri içermez. 
Paket Bilgileri 
Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre 
Mevzuatımız gereği geri 
dönüştürülebilir malzemelerden 
üretilmiştir. 

Paketleme malzemelerini evsel 
veya diğer atıklarla birlikte imha 
etmeyin. Yerel makamların 
vereceği paketleme malzemesi 
toplama noktalarına götürün. 

Teknik özellikler 
Standartlar ve test verilerine uygunluk / AT uygunluk beyanı 
Bu ürün aşağıdaki AB Yönergelerine uygundur; ürünün geliştirme, 
üretim ve satış aşamaları ilgili tüm Avrupa Topluluğu 

düzenlemelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygundur. 

Güç girişi 220-240 V, 50 Hz (değer etiketine göz 

atın 

Toplam güç tüketimi 1170-1380 W (değer etiketine göz 
atın) 

Isıtıcı güç tüketimi 1200 W (değer etiketine göz atın) 
Toplam akım (modele göre değişir) 10A (değer etiketine göz atın) 
Tahliye pompası güç tüketimi 30 W (değer etiketine göz atın) 

Su basıncı 0,4-10 bar (= 4 -100 N/cm2 = 0,04-1,0 
Mpa) 

 

 

Teknik özellikler ürünün kalitesini iyileştirmek için önceden haber 
verilmeden değiştirilebilir. 

 

Bu kılavuzda yer alan rakamlar şematik amaçlıdır ve ürünle tam 
olarak örtüşmeyebilir. 

 

ÜRÜN üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen 
diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara 
göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Ürünün çalışma 
ve çevre koşullarına bağlı olarak, bu değerler değişebilir. 
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 3.Çalıştırma Talimatları 
 

 ÖNEMLİ 

Bulaşık makinenizden en iyi performansı elde etmek için, ilk kullanımdan önce çalıştırma 
talimatlarını mutlaka okuyun. 

Kontrol Paneli 

 
 

 
Güç Düğmesi: Güç kaynağını açar/kapatır. 

 
Başlat/Beklet düğmesi: Bulaşık makinenizi 
başlatmak veya bekletmek için bu düğmeye basın. 

 

Program göstergesi ışığı: 

 

Tuz Uyarısı Işığı: Yumuşatıcının doldurulması 
gerektiğinde yanar. 

 

 

Parlatıcı Uyarı Işığı : Yumuşatıcı bölmesinin 
doldurulması gerektiğinde yanar. 

 

Program Seçimi: Yıkama programlarını başlatmak 
bu düğmeye basın 

 

Görüntü ekranı: kalan zamanı ve durumu gösterir 
(çalışma durumu, gecikme süresi vb.) 

 
Erteleme Düğmesi: Geciktirme işlemi yapmak için bu 
düğmeye basın. 

 

 

 

Bulaşık Makinesi Özellikleri 

Önden Görünüş Arkadan Görünüş 

 Tuz Haznesi 
 
Çatal-Bıçak 
Sepeti  

Parlatıcı Bölmesi 
 
Kupa Rafı 

 
Giriş borusu 
konektörü 

 
Deterjan Bölmesi 

 
Filtre Tertibatı 

 
Püskürtme Kolları 

 
Sepet 

 
Tahliye borusu 
konektörü 

1 3

42

4 5

48 47 46
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4. İlk kullanımdan önce 

 NOT: Kullandığınız modelde su yumuşatıcısı bulunmuyorsa, bu bölümü atlayabilirsiniz. 

A. Yumuşatıcıya Tuz eklenmesi 

Yalnızca bulaşık makinelerine yönelik üretilen tuzları kullanın. 
Tuz haznesi sepetin alt kısmında bulunur ve aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır: 

Dikkat! 
■ Yalnızca bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş tuzlar kullanın! Başta sofra tuzu olmak 

üzere, bulaşık makinesinde kullanılmak üzere özel olarak üretilmemiş tüm diğer tuzlar su 
yumuşatıcısına zarar verecektir. Uygun olmayan tuz kullanımında kaynaklı hasarlar için 
üretici herhangi bir garanti vermemekte ve sebep olunan hasar için sorumluluk kabul 
etmemektedir. 

■ Tuzu yalnızca tam yıkama programlarından birini başlatırken kullanın. Bu sayede dağılmış olma 
ihtimali bulunan tuz ve tuzlu zerreciklerinin ve bir süre boyunca, aşınmaya sebebiyet verebilecek 
kalıntıların makinenin alt kısmına birikmesi önlenmiş olur. 

 
A Sepeti çıkarın ve ardından vidasını söküp tuz haznesini kapağını da çıkarın. 1 
B İlk yıkamadan önce, makinenizin tuz haznesine 1 litre su ekleyin. 
C Huninin (makineyle birlikte verilir) ucunu deliğe yerleştirin ve yaklaşık olarak 1 kg tuz ekleyin. 

Tuz haznesinden az miktarda su çıkması normal bir durumdur. 2 
D Hazneyi doldurduktan sonra, kapağı tekrardan saat yönünde sıkıca vidalayın. 
E Tuz haznesi tuzla doldurulduktan 2-6 gün sonra tuz uyarısı ışığı artık yanmayacaktır. 
F Tuz haznesinin doldurulmasının hemen ardından, bir yıkama programının başlatılması gerekir (Hızlı program seçimi öner). 
Aksi takdirde, filtre sistemi, pompa veya makinenin diğer önemli parçaları tuzlu sudan dolayı zarar görebilir. Bu durumda da 
garanti dışı kalır. 

 NOT: ______________________________________  
1. Tuz haznesi yalnızca kontrol panelinde tuz uyarısı ışığı yandığı zaman doldurulmalıdır. 

Tuzun ne kadar bütün çözüldüğüne bağlı olarak tuz uyarısı ışığı, tuz haznesi doldurulmuş olsa bile, hala 
açık kalabilir. 
Kontrol panelinde tuz uyarısı ışığı bulunmuyorsa (Kimi modellerde), bulaşık makinesinin kaç program 
çalıştığını göz önünde bulundurarak yumuşatıcıya ne zaman tuz ekleyeceğinizi hesaplayabilirsiniz. 

2. Tuzun taşması gibi bir durumda, fazladan tuzu gidermek için bir tahliye programı veya hızlı bir program 
çalıştırılmalıdır. 

Tuz Tüketiminin Ayarlanması 

Adım 1: Tuz ayarlamasının durumunun girilmesi 

Kapağı kapatın, ürünün gücü başlatıldıktan 60 saniye sonra, Başlat/Sıfırla düğmesine 5 saniye boyunca basın; 
böylece makine ayar moduna girecektir. 
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Adım 2: belirli miktarda tuz tüketiminin seçilmesi 
Yerel ortamınıza uygun olan doğru ayarı seçmek için Başlat/Beklet düğmesine dokunun, ayarlar 

aşağıdaki sıralamadaki gibi değişecektir: H1->H2->H3->H4->H5->H6; 

Adım 3: Tuz ayarlaması modundan çıkılması 
Beş saniye içerisinde herhangi bir işlem yapılmaması durumunda, makine ayar modundan çıkıp bekleme moduna geçecektir 

Toplamda 6 adet tuz tüketim seviyesi bulunmaktadır. Seviyeyi aşağıdaki tabloya uygun olarak seçmeniz önerilir: 
 

Su Sertliği seviyesi Su yumuşatıcısı 
ayarının 

yapılması 

Dijital ekran bölmeleri 
°dH1) mmol/l 2)

 

0-5 0-0,9 1 H1 
6-11 1,0-2,0 2 H2 

12-17 2,1-3,0 3 H3 
18-22 3,1-4,0 4* H4 
23-34 4,1-6,1 5 H5 
35-45 6,2-8,0 6 H6 

Not: 
1) Alman su sertliği ölçme derecesi 
2) milimol, su sertliği ölçümünde uluslararası birim 
*) fabrika ayarı 

Yerel su sağlayıcınızın sunduğu su suyun sertliği hakkında bilgi almak için yerel su dağıtım kurumunuzla irtibata geçin. 

B. Parlatıcı Bölmesinin Doldurulması 

Parlatıcı Bölmesi 
Suyun bulaşıklarınızın üzerinde damlalar oluşturmasını önlemek için parlatıcı nihai durulama işlemi esnasında kullanılır. 
Bu, bulaşıklar üzerinde lekeler ve çizgiler bırakabilir. Aynı zamanda, suyun bulaşıklara tastamam yayılmasına olanak 
tanıyarak kurutma işlemini de iyileştirir. Bulaşık makineniz sıvı parlatıcılarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Parlatıcı 
bölmesi, deterjan bölmesinin yanında kapağın iç tarafındadır. Bölmeyi doldurmak için, kapağı açın ve seviye göstergesi 
tamamen siyah renge dönene kadar bölme içerisine parlatıcı ekleyin. Parlatıcı bölmesinin hacmi yaklaşık olarak 110 ml 
kadardır. 

Parlatıcının Fonksiyonu 
Etraflı durulama yapılmasını ve kurutmanın leke ve çizik bırakmayacak şekilde gerçekleşmesini sağlamak için parlatıcı son durulama 
esnasında otomatik olarak eklenir. 

1 3

42

4 5

48 47 46
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Parlatıcının Fonksiyonu 
Etraflı durulama yapılmasını ve kurutmanın leke ve çizik bırakmayacak şekilde gerçekleşmesini sağlamak için parlatıcı son durulama 
esnasında otomatik olarak eklenir. 

Dikkat! 
Bulaşık makinesi için yalnızca markalı parlatıcılar kullanın. Parlatıcı bölmesini asla başla maddelerle 
(örneğin, bulaşık deterjanı, sıvı deterjan vs.) doldurmayın. Bu maddeler ürüne zarar verir. 

Parlatıcı Bölmesi Ne Zaman Doldurulur 
Kontrol panelinde parlatıcı uyarısı ışığı bulunmuyorsa, kapağın yanında yer alan optik "C" seviye göstergesinin 
rengine bakarak parlatıcı miktarını hesaplayabilirsiniz. Parlatıcı bölmesi dolu olduğunda, gösterge tamamen siyah 
olacaktır. Parlatıcı miktarı azaldıkça siyah noktanın boyutu da küçülecektir. Parlatıcı doluluk oranının 1/4 değerine 
kadar düşmesine asla izin vermeyin. 

 

C (Parlatıcı göstergesi) 
Aşağıda gösterildiği gibi, parlatıcı miktarı azaldıkça, 
parlatıcı seviyesi göstergesi üzerinde bulunan siyah noktanın boyutu değişir. 

Dolu 
3 / 4 dolu 
1 / 2 dolu 
1 / 4 dolu - Bulaşık üzerinde leke kalmasını engellemek için doldurulması gerekir 
Boş 

1 Bölmeyi açmak için kapağı "open (açık)" ibareli sol ok yönüne çevirip kaldırın. 
2 Taşmamasını sağlayacak şekilde, bölmeye parlatıcı ekleyin. 
3 "Open (açık) ibareli ok işaretiyle hizalayarak ve "closed (kapalı)" sağ ok yönüne doğru çevirerek 
kapağı tekrardan kapatın. 

NOT: Bir sonraki yıkamada aşırı köpük oluşumunun önüne geçmek için doldurma sırasında meydana 
gelen parlatıcı taşmalarını soğurucu bir bezle temizleyin. Bulaşık makinenizin kapağını kapamadan 
önce bölme kapağını kapamayı unutmayın. 

Parlatıcı Bölmesi Ayarının Yapılması 
Parlatıcı bölmesinde altı veya dört ayar bulunmaktadır. İşlemlerinize daima bölme 
ayarı "4" olacak şekilde başlayın. Leke oluşumu veya yetersiz kurutma gibi 
problemler söz konusuysa, bölme kapağını çıkarıp "5" ibaresine çevirerek kullanılan 
parlatıcı miktarını artırın. Bulaşıklar hala düzgün şekilde kurumuyorsa veya 
üzerlerinde lekeler varsa, bulaşıklarınız tam anlamıyla lekesiz oluncaya dek kadranı 
bir sonraki rakamsal ibareye çevirin. Önerilen ayar "4"tür. (Fabrika değeri "4"tür.) 

Ayar kolu 
(Durulama) 

 NOT: 
Yıkama sonrasında bulaşıklar üzerinde su damlacıkları veya kireç lekeleri söz konusuysa 
dozu artırın. Bulaşıklar üzerinde yapışkan ve beyazımsı lekeler veya cam eşyalarınız ya da 
bıçaklarınız üzerinde mavimsi bir film olması halinde iye dozu düşürün. 

C. Deterjanın Fonksiyonu 

Lekeleri çıkarmak, parçalamak ve bulaşık makinesinden atmak için kimyasal içerikli deterjanlara gereksinim duyulur. Ticari 
kalitedeki deterjanların çoğu bu amaca uygundur. 9



Normalde yeni toz deterjanlar fosfat içermez, bu nedenle de fosfatın su yumuşatıcı işlevi belirtilmez. Böylesi bir 
durumda, su sertliği 6 °dH olsa bile tuz bölmesini tuzla doldurmanızı öneriyoruz. Sert sularda fosfatsız 
deterjanların kullanılması halinde, çoğu kez bulaşıklar ve bardaklar üzerinde beyaz lekeler göze çarpar. Bu 
durumda, daha iyi sonuçlar elde etmek için lütfen daha fazla deterjan ekleyin. Klor içermeyen deterjanlar 
yalnızca az miktarda ağartma yapar. Güçlü ve renkli lekeleri tam olarak çıkarmaz. Böylesi bir durumda, lütfen 
daha yüksek sıcaklıklı bir program seçin. 

Konsantre Deterjan 

Kimyasal bileşenleri baz alınarak, deterjanların temelde iki bölüme ayrılması mümkündür: 
■ Kostik içerikli geleneksel ve alkalin deterjanlar. 
■ Doğal enzimli, düşük alkalinli konsantre deterjanlar. 
Konsantre deterjanlarla birlikte Normal yıkama programının kullanılması kirliliği azaltır ve 
bulaşıklarınız için iyidir. 

Tablet Deterjanlar 
Farklı markalara sahip tablet deterjanlar farlı hızlarda çözünür. Bu nedenden ötürü, tablet 
deterjanlar kısa programlarda çözünemez ve dolayısıyla da temizleme gücünü tam olarak ortaya 
koyamaz. Bu sebeple, deterjan kalıntılarının tam olarak giderilmesini sağlamak üzere, tablet 
deterjan kullanırken lütfen uzun programlar kullanın. 

Deterjan Bölmesi 
Yıkama Programı Tablosunda belirtilen talimatlar takip edilerek, her yıkama programının 
çalıştırılmasından önce deterjan bölmesinin doldurulması gerekir. Bulaşık makineniz, geleneksel 
bulaşık makinelerine oranla daha az miktarda deterjan ve parlatıcı kullanır. Genel olarak, normal bir 
yıkama yükü için yalnızca bir yemek kaşığı deterjan yeterli olacaktır. Daha çok kirlenmiş parçalar için 
ise daha fazla deterjan kullanılmalıdır. Deterjanı daima bulaşık makinesini çalıştırmadan önce ekleyin, 
aksi halde, deterjan nemlenebilir ve bu durumda düzgün şekilde çözünmez. 

 

NOT: ________________________________________  

 ■ Kapak kapalıysa: açmak için mandalı itin. 
■ Deterjanı daima bulaşık makinesini çalıştırmadan önce ekleyin. 
■ Bulaşık makinesi için yalnızca markalı deterjan ve parlatıcılar kullanın. 

 

Bölmeye deterjan eklenmesi 

Açmak için mandalı itin 
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 UYARI! 
Bulaşık makinesi deterjanı aşındırıcı etkiye sahiptir! 
Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklamaya özen gösterin. 

Deterjanın Doğru Şekilde Kullanılması 

Yalnızca bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş deterjanlar kullanın. Deterjanınızı temiz ve kuru tutun. 
Bulaşıkları yıkamaya hazır olana dek, bölme içerisine toz deterjan koymayın. 

 

Deterjan bölmesinin doldurulması 
Deterjan bölmesini deterjanla doldurun. Sağ tarafta gösterildiği 
gibi, işaret, doz seviyelerini belirtmektedir: 
A Ana yıkama programı için deterjan ekleme yeri. 
B Ön yıkama programı için deterjan ekleme yeri 
Lütfen deterjan ambalajı üzerinde belirtilen üretici doz ve 
saklama önerilerine uyun. 
Kapağı kapatın ve yerine kilitlenene kadar bastırın. 

 

Bulaşıklar yoğun şekilde kirliyse, ön yıkama deterjan bölmesine ilave bir doz deterjan daha ekleyin. Bu deterjan ön yıkama safhasında 
kullanılacaktır. 

 NOT: ___________________________________________________  
■ Tek program için gerekli deterjan miktarına yönelik bilgileri 9. sayfada bulabilirsiniz. 

■ Kir seviyelerinin ve su sertliğinin yıkama sonuçlarını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. 
■ Lütfen deterjan ambalajı üzerindeki üretici önerilerine uyun. 

5. Bulaşık Makinesi Sepetinin Doldurulması 

Öneri 

■ Bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliğe sahip mutfak gereçleri satın alın. 
■ 'Bulaşıklar için uygun' olarak tanımlanmış, yumuşak bir deterjan kullanın. Gerekirse, deterjan 

üreticilerinden, daha fazla bilgi edinin. 
■ Özel parçalar için, mümkün olduğu kadar düşük sıcaklıklı bir program seçin. 
■ Hasar oluşumunun önüne geçmek için bardakları ve çatal-bıçak takımlarını makinenizden 

program sona erdikten hemen sonra çıkarmayın. 

Çamaşır makinesinde kullanıma uygunluk 
 

Kullanım için uygun değil 
■   Ahşaptan, aşınmış çiniden veya sedeften      

yapılmış çatal-bıçak ve kaşıklar. 
■ Isı dayanımı bulunmayan plastik parçalar. 
■   Sıcaklık dayanımı olmayan yapıştırılmış 

parçalara sahip eski çatal-bıçak ve kaşıklar. 
■ Bağlı çatal-bıçak ve kaşık takımları veya tabaklar. 
■ Kurşun-kalay alaşımlı veya bakır parçalar. 
■ Kristal bardaklar. 
■ Paslanabilir çelik parçalar. 
■ Ahşap servis tabakları. 
■ Sentetik elyaftan yapılmış parçalar. 

Sınırlı uygunluk 
■ Bazı cam tipleri, çok sayıda yıkama sonrası 

matlaşabilir. 
■ Gümüş ve alüminyum parçalarda yıkama 

sırasında renk bozunumu söz konusu 
olabilir. 

■ Sırlı motifler, makinede sıkça yıkanmaları 
durumunda, solabilir. 
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Bulaşık makinesi sepetlerini doldurduktan önce ve sonra 
dikkat edilmesi gerekenler 

(Bulaşık makinesinden en iyi performansı elde etmek için, bu doldurma talimatlarına uyun. 
Sepetlerin özellikleri ve görünüşü ve çatal-bıçak ve kaşıt sepetleri sizin kullandığınız modelden farklı olabilir.) 

Fazla miktardaki yemek kalıntılarını kazıyın. Tencerelerdeki yanmış kalıntıları yumuşatın. 
Bulaşıkları su altında durulamanıza gerek yoktur. 
Nesneleri bulaşık makinesine aşağıdaki şekilde yerleştirin: 
1.Kupa, bardak, tava/tencere gibi parçalar yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmelidir. 
2.Kavisli veya girintili parçalar suyun akmasına izin verecek şekilde, yana doğru yerleştirilmelidir. 
3.Tüm gereçlerin sağlam ve devrilip düşmeyecek şekilde istiflenmesi gerekir. 
4.Tüm gereçler, püskürtme kollarının serbestçe dönmesine engel olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. 

 NOT: Sepetten kolaylıkla düşme ihtimalleri bulundukları için çok küçük parçalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. 

■ Suyun kap veya derin bir taban içerisine birikmemesi için kupa, bardak, tencere gibi oluklu parçaları ön 
yüzleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin. 

■ Tabaklar ve çatal-bıçak ve kaşık takımları birbirleri içerisinde olacak veya birbirlerini örtecek şekilde yerleştirilmemelidir. 
■ Bardakların hasar görmesini önlemek için birbirlerine temas etmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. 
■ Dik konumda yerleştirilmiş uzun bıçaklar potansiyel birer tehlike arz eder! 
■ Et bıçağı gibi uzun ve/veya keskin çatal-bıçak ve kaşık parçaları sepete yatay olarak 

yerleştirilmelidir. 
■ Lütfen bulaşık makinenizi aşırı şekilde doldurmayın. İyi sonuçların alınabilmesi ve makul 

derecede enerji sarfiyatı için bu önemlidir. 

Sepetin Doldurulması 

Tabakları ve pişirme gereçlerini su püskürmesiyle hareket etmeyecek şekilde konumlandırın. 
 

 

  
Kupalar Orta büyüklükte servis kasesi 

  
Bardaklar Bardak altları 

  
Tabak Oval servis tabağı 

  
Yemek tabakları Çorba tabakları 

  
Tatlı tabakları Çatal-bıçak sepeti 

 
Servis kaşıkları 

7
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Çatal-Bıçak Sepeti 

Tabakları ve pişirme gereçlerini su püskürmesiyle hareket etmeyecek şekilde konumlandırın. 

 
 

1 Çatallar 

 

2 Çorba kaşıkları 

 

3 Tatlı kaşıkları 

 

4 Çay kaşıkları 

 

5 Bıçaklar 

 

6 Servis kaşıkları 

 

7 Kepçeler 

 

8 Servis çatalları 

 

 

 

 UYARI! 

■Herhangi bir parçanın alt kısımdan sarkmasına izin vermeyin. 
■Keskin gereçleri daima keskin tarafları aşağı bakacak şekilde 
yerleştirin! 

Güvenliğiniz ve üstün kaliteli bir temizlik için gümüşten yapılmış gereçleri sepete aşağıdaki şekilde 
yerleştirin: 
■ İç içe yerleşmemiş şekilde olmalarına dikkat edin. 
■ Gümüşten yapılmış gereçleri tutamakları aşağıda olacak şekilde yerleştirin. 
■ Ancak bıçak veya potansiyel olarak tehlikeli olabilecek diğer gereçleri tutamakları yukarıda olacak 
şekilde yerleştirin. 

 

İÇERİK 

13



6. Herhangi bir yıkama programının başlatılması 

Yıkama Programı Tablosu 
 

Program Program Seçimi 
Bilgisi 

Program 
Açıklaması 

Deterjan 
ön 
yıkama/an
a yıkama 

Çalışma 
süresi 
(dk.) 

Enerji 
(Kwh) 

Su (I) Parlatı
cı 

 

Kiri üzerinde kurumuş yoğun 
şekilde kirlenmiş çanak çömlek 
ve normal şekilde kirlenmiş 
tava/tencere, bulaşıklar vb. için. 

Ön yıkama (50°C) 
Yıkama (70 °C) 
Durulama 
Durulama 
Durulama (70 °C) 
Kurutma 

3/15g 
(1 tablet) 

140 0,9 10 

 

 

Normal şekilde kirlenmiş 
tencere, tabak, bardaklar ve 
hafif şekilde kirlenmiş 
tencereler için. 

Ön yıkama 
Yıkama (60 °C) 
Durulama 
Durulama 
(70 °C) 
Kurutma 

3/15g 
(1 tablet) 

120 0,7 8 

 

 

Bu standart bir programdır ve 
normal derecede kirli sofra 
takımlarını yıkamak için uygun 
olup söz konusu sofra takımları 
için birleşik enerji ve su tüketimi 
açısından en verimli programdır. 

Ön yıkama 
Yıkama (50 °C) 
Durulama 
Durulama 
(70 °C) 
Kurutma 

3/15q 
(1 tablet) 

180 0,61 6,5 

 

 

Bardak, kristal ve hassas çini 
gibi hafif derecede kirlenmiş 
bulaşıklar içindir. 

Yıkama (45 °C) 
Durulama 
Durulama 
(60 °C) 
Kurutma 

18g 
(1 tablet) 

75 0,5 7,0 

 

 
Hafif derecede kirlenmiş 
çanak çömlek ve bardaklar 
içindir. 

Yıkama (65°C) 
Durulama 
(70 °C) 
Kurutma 

18g 
(1 tablet) 

90 0,65 7,0 

 

 
Hafif derecede kirlenmiş bulaşıklar 
ve hızlı yıkama için daha kısa 
süreli bir yıkama sunar. 

Yıkama (50°C) 
Durulama 
Durulama 
(40 °C) 

15g 30 0,23 6  

 

 NOT: 
*EN 50242 : Bu program test programıdır. EN 50242'ye uygun uyumluluk testi bilgisi aşağıdaki 
gibidir: 
■ Kapasite: 6 Ayar 
■ Parlatıcı ayarı: 6 
■ Kapalı modda güç tüketimi 0,45 W'tır 

açık modda ise 0,49 W'tır 

Ürünün Açılması 

Bir yıkama programı başlatın... 
Sepeti dışarı çekin ("Bulaşık Makinesinin Doldurulması" başlıklı bölüme göz atın). 
Deterjan ekleyin ("Tuz, 
Deterjan ve Parlatıcı" başlıklı bölüme göz atın). 
Elektrik kablosunun fişini prize takın. Güç beslemesi 220-240 
VAC 50 HZ değerindedir ve prizin teknik özelliği 10 A 250 VAC'dir. 
Su beslemesinin sonuna kadar açık olduğunda emin olun. 

Program düğmesine dokunun, yıkama programı aşağıdaki doğrultuda değişecektir 
 

Herhangi bir program seçildiğinde ilgili yanıt ışığı yanar. Sonrasında, 
Başlat/Beklet düğmesine dokunun, bulaşık makinesi çalışmaya başlayacaktır. 

NOT: __________________________________________________________________________________  

 Yıkama sırasında bekletme işlemi yapmak için Başlat/Beklet düğmesine 
bastığınızda program ışığı yanıp sönmeyi bırakacak ve siz başlatmak üzere 
Başlat/Beklet düğmesine tekrar dokunmadığınız süre her dakika ses çıkaracaktır. 
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Programın Değiştirilmesi... 

Ön bilgi: Bulaşık makinesi çalışmaya çok kısa bir süre önce başlamışsa yıkama programını 
değiştirmeniz mümkündür. Aksi halde ise, deterjan çoktan kullanılmış ve makine yıkama 
suyunu çoktan tahliye etmiş olabilir. Böylesi bir durumda, deterjan bölmesinin yeniden 
doldurulması gerekir ("Deterjan" başlıklı bölüme göz atın). 

Makineyi bekletmek için kapak kapalıyken Başlat/Beklet düğmesine dokunun. Program 
düğmesine üç saniyeden fazla bir süreyle basılmasıyla makine bekleme moduna girer. Daha 
sonra, makinenizi dilediğiniz program ayarıyla değiştirebilirsiniz ("Herhangi bir yıkama 
programının başlatılması" başlıklı bölüme göz atın). 

Program ışıkları, çamaşır makinesinin durumunu gösterir: 
a) Program ışıklarından birinin açık olması----------bekleme veya duraklama modunda olduğunu ifade eder. 
b) Program ışıklarından birinin açık olması----------çalışma modunda olduğunu ifade eder. 

 NOT: Yıkama sırasında kapağı açarsanız, makine duraklar. Kapağı kapattığınızda ise 10 saniye sonra 
makine çalışmaya devam eder. 
Modelinizde kaldığı yeri hatırlama fonksiyonu bulunmaktadır; makineniz elektrik kesintisi 
sonrasında bile seçmiş olduğunuz programı bitirene kadar çalışır. 

Bulaşık Eklemeyi Mi Unuttunuz? 

Deterjan kapağı açılmadan önce, unutmuş olduğunuz bulaşıklarınızı hemen her zaman ekleyebilirsiniz. 
 

1 Başlat/Beklet düğmesine dokunun. 4 Unutmuş olduğunuz bulaşıklarınızı ekleyin. 
2 Makineyi durdurmak için kapağı hafifçe açın. 5 Kapağı kapatın. 
3 Püskürtme kolları durduktan sonra, kapağı tamamen 
açabilirsiniz. 

6 Başlat/Beklet düğmesine dokunun, bulaşık makinesi 10 
saniye sonra çalışacaktır. 

Yıkama programı sonunda 

Çalışma programı bittiğinde, bulaşık makinesinin uyarı alarmı 8 saniye süreyle çalacak ve ardından duracaktır. 
AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak ürünü kapatın, su beslemesini kesin ve bulaşık makinesinin kapağını açın. 
Elinizin yanmaması için bulaşık makinesini boşaltmadan önce, birkaç dakika bekleyin. Bulaşıklar ve mutfak gereçleri 
hala sıcak ve dolayısıyla kırılmaya daha yatkın haldedir. Bu sayede aynı zamanda daha iyi kurumalarını sağlamış 
olursunuz. 

■ Cihazın Kapatılması 

1 AÇMA/KAPAMA düğmesine basarak ürünü kapatın. 
2. Musluğu da kapatın! 

■ Kapağı dikkatli bir şekilde açın. 

Sıcak bulaşıklar çarpmalara karşı hassastır. Makineden çıkarılmadan önce, bulaşıkların yaklaşık olarak 15 dakika kadar 
soğumasına izin verilmelidir. 

Bulaşık makinesinin kapağını açın ve aralık bırakın ve bulaşıkları çıkarmadan önce birkaç dakika bekleyin. Bu sayede, daha 
da soğumuş ve daha iyi kurumuş olurlar. 

■ Bulaşık Makinesi Sepetinin Boşaltılması 
Bulaşık makinesinin iç kısmının ıslak olması normal bir durumdur. 

 UYARI! 

Sıcak su sizi yakabileceği için yıkama sırasında 
kapağın açılması tehlikelidir. 15



7. Bakım ve Temizlik 

Filtreleme Sistemi 

Filtre, büyük boyutlu yemek kalıntılarının ve diğer nesnelerin pompanın içine kaçmasına engel olur. 
 

 

Filtre sistemi, büyük gözenekli filtre, düz (Ana filtre) ve mikro bir 
filtreden (ince gözenekli filtre) oluşur. 

Ana filtreA 
Bu filtrenin yakaladığı yemek ve kir partikülleri püskürtme kollarındaki 
özel bir püskürtme yöntemiyle ufalanır ve tahliye edilmek üzere 
sökülüp atılır. 

İnce gözenekli filtre B 
Bu filtre kir ve yemek kalıntılarını pis su çukuru alanında tutar ve 
program esnasında tekrardan bulaşıkların üzerine yapışmasını 
engeller. 

Büyük gözenekli filtre C 
Kemik veya cam parçaları gibi tahliye mekanizmasını tıkama ihtimali 
bulunan geniş boyutlu parçalar büyük gözenekli filtre tarafından 
tutulur. Bu filtre tarafından tutulan parçaları temizlemek için filtrenin üst 
kısmında bulunan tıkacı sıkıp dışarı çıkarın. 

Filtre Tertibatı 
Filtre, yemek partiküllerini yıkama suyundan etkili bir şekilde ayırır ve suyun program boyunca döngüsünü sağlar. En iyi performans 
ve sonuçların elde edilebilmesi için filtre tertibatının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bu nedenle, her yıkama programı 
sonrasında filtre ve kapağı su altında durulayarak filtreye takılan büyük boyutlu yemek partiküllerini temizlemek iyi bir fikir olacaktır. 
Filtre tertibatını sökmek için, kapak tutamağını yukarı doğru çekin. 

 

 UYARI! 
Filtreleri takılı olmadan bulaşık makinesini asla çalıştırmayın. 
Filtreler olmaksızın bulaşık makinesi asla kullanılmamalıdır. 
Filtrelerin hatalı şekilde takılması ürünün performans düzeyini düşürebilir ve bulaşıklarla mutfak 
gereçlerine zarar verebilir. 

 

Açma İşlemi  

 

Adım 1 : Filtre tertibatını (A, B ve C) tersi istikamette 
çevirin ve sonrasında tamamen yukarı doğru kaldırın. 

 

Adım 2: B ve C birimini A biriminden çıkarın; 

 

Adım 3: B ve C birimini birbirinden ayırın. 

NOT: İşlemi Adım 1'den adım 3' doğru yaparsanız filtre sistemini çıkarmış; adım 3'ten adım 1'e doğru 
yapmanız halinde ise tekrardan takmış olacaksınız. 
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Notlar: 
- Bulaşık makinesini her kullandıktan sonra, tıkanma meydana gelip gelmediğini kontrol etmek için filtreleri inceleyin. 
- Büyük gözenekli filtrenin vidalarını sökerek filtre sistemini çıkarabilirsiniz. Yemek kalıntılarını temizleyin ve 

filtreleri su altında temizleyin. 

 NOT: Filtre tertibatının tamamının haftada bir kez temizlenmesi gerekir. 

Filtrenin temizlenmesi __________________________________  

Büyük ve ince gözenekli filtreleri temizlemek için bir temizleme fırçası kullanın. Filtre parçalarını son sayfada yer alan şekillerde 
gösterildiği gibi yeniden bir araya getirin ve tertibatın tamamını yuvalarına oturtup aşağı doğru bastırarak yerlerine takın. 

 

 UYARI! 
Filtreleri temizlerken üzerlerine vurmayın. Aksi halde, filtreler bükülebilir ve bulaşık 
makinesinin performansı düşebilir. 

Bulaşık Makinesinin Bakımı 

Kontrol panelini hafifçe ıslatılmış bir bez kullanarak temizleyebilirsiniz. Temizlik işleminden sonra, iyice kuruttuğunuzdan emin olun. 
Dış yüzeyi için iyi bir ürün cilası kullanın. 
Bulaşık makinesinin herhangi bir parçası üzerinde asla keskin nesneler, bulaşık süngerleri veya sert temizlik malzemeleri 
kullanmayın. 

Kapağın Temizlenmesi _______________________________  
 

 

Kapağın etrafını temizlemek için yalnızca yumuşak, ılık ve nemli bir bez 
kullanmanız yeterli olacaktır. Suyun kapak kilidine ve elektrikli bileşenlere 
sızmasını önlemek için asla sprey temizleyiciler kullanmayın. 

 

 UYARI! 
■ Kapak kilidine ve elektrikli bileşenlere zarar verebileceğinden dolayı kapak panelini 

temizlerken asla sprey temizleyici kullanmayın. 
■ Paslanmaz çelik yüzey üzerinde lekeler ve çizikler oluşturabileceğinden dolayı aşındırıcı 

maddeler veya kağıt havlular kullanılmaması gerekmektedir. 

Donmaya Karşı Koruma ______________________________  

lütfen kış aylarında makineniz için donmaya karşı önlemler alın. Her yıkama programından sonra lütfen 
şunları yapın: 

1. Bulaşık makinesinin elektrik bağlantısını kesin. 
2. Su beslemesini kapatın ve su valfinden su giriş borusunun bağlantısını kesin. 
3. Giriş borusundaki ve su valfindeki suyu tahliye edin (suyu akıtmak için bir tencere kullanın) 
4. Su giriş borusunu su valfine tekrardan bağlayın. 
5. Tekne altında yer alan filtreyi sökün ve pis su çukurundaki suyu emmesi için bir sünger kullanın. 

 NOT: Buz sebebiyle bulaşık makinenizin çalışamaması halinde, lütfen yetkili servis elemanı ile irtibata geçin. 
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Püskürtme Kollarının Temizlenmesi 

 

Olası tıkanmaları önlemek adına ve nozüllerin belirli aralıklarla 
temizlenmesi için püskürtme kollarını kolayca çıkarabilirsiniz. Kolları 
su altında yıkayın ve dönme hareketlerinin hiçbir şekilde 
engellenmediğini kontrol ederek, yuvalarına dikkatli bir şekilde takın. 

Püskürtme kolunun orta kısmını tutun ve çıkarmak için yukarı doğru 
çekin. Kolları akan su altında bolca suyla yıkayın ve dikkatli bir 
şekilde yerlerine takın. Takma işleminden sonra püskürtme 
kollarının serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin. Ayrıca, doğru 
şekilde takılıp takılmadıklarını da kontrol edin. 

Bulaşık Makinenizi İyi Durumda Nasıl Tutarsanız 
 

■ Her Yıkamadan Sonra 
Her yıkamadan sonra, ürüne giden su beslemesini kesin ve 
içerisinde nem ve koku kalmasını engellemek için kapağı hafifçe 
açık bırakın. 
■ Fişin Çekilmesi 
Temizlik ve bakım işlemlerinden önce, ürünün fişini prizden 
mutlaka çekin. 
■ Solvent veya Aşındırıcı Maddelerle Temizlik 
Yapmayın 
Ürünün dış yüzeyini ve kauçuk parçalarını temizlemek için, 
solvent veya aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın. 
Yalnızca ılık ve sabunlu suya batırılmış bir bez kullanın. 
İç yüzeydeki leke veya izleri temizlemek içinse 
az miktarda sirke eklenmiş suyla ıslatılmış bir bez veya 
bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş bir temizlik ürünü 
kullanın. 

■ Uzun süre kullanmadığınız zamanlarda 
Bu gibi bir durumda, bulaşık makinesi boş haldeyken bir yıkama 
programı çalıştırmanız önerilir. Bunun ardından, fişi prizden 
çekin ve su beslemesini kapatın, ürün kapağını ise hafifçe açık 
bırakın. Bu işlem, kapak contalarının uzun süre dayanmasını 
sağlayacak ve ürün içerisinde koku oluşmasını önleyecektir. 
■ Ürünün Taşınması 
Taşınmasının gerektiği durumlarda ürünü dik konumda tutmaya 
çalışın. Kesinlikle gerekmesi halinde ise ürünü arkasına 
yaslanacak şekilde konumlandırabilirsiniz. 
■ Contalar 
Bulaşık makinesi içerisinde koku oluşumuna neden olan 
unsurlardan biri de contalara takılıp kalmış olan yemek 
kalıntılarıdır. Islak bir süngerle düzenli aralıklarla temizlik 
yapılması bu durumun meydana gelmesini önleyecektir. 

8. Kurulum talimatları 
 

 Dikkat: 
Boruların ve elektrikli 
ekipmanların kurulumu kalifiye 
profesyoneller tarafından 
yapılmalıdır. 

 Uyarı 

 

Elektrik Çarpması Tehlikesi 
Bulaşık makinesinin kurulumunu 
yapmadan önce, elektrik 
bağlantısını kesin. 
Aksi takdirde, ölüm veya elektrik 
çarpması meydana gelebilir. 

Kurulum hazırlığı 

Bulaşık makinesinin kurulum konumu, mevcut su giriş musluğunun, tahliye giderinin ve elektrik 
prizinin yakınında olacak şekilde belirlenmelidir. 
Bulaşık makinesinin tahliye borularının bağlantısını kolaylaştırmak için kabin evyenin bir 
tarafı seçilmelidir. 
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Ürünün Konumlandırılması 

Ürünü istenilen konuma yerleştirin. Arka kısmı arkasındaki duvara ve kenarları ise bitişiğindeki kabinlere veya 
duvara yaslanmalıdır. Doğru kurulumu kolaylaştırması için bulaşık makinesi, sağa veya sola yönlendirilebilen 
su beslemesi ve tahliye hortumları ile donatılmıştır. 

Güç Bağlantısı Hakkında 

 UYARI! 

Güvenliğiniz için: 
■ Bu ürünle birlikte uzatma kablosu veya adaptörlü 

priz kullanmayın. 
■ Hiç bir koşulda, topraklama hattını kesmeyin 

veya çıkarmayın. 
■ Güç kablosundan bağlantı. 

Elektriksel Gereksinimler _____________________________  
Gerilim değerini öğrenmek için lütfen değer etiketine göz atın ve bulaşık makinesini uygun güç beslemesine bağlayın. Önerilen gerekli 
10 amp değerli bir sigorta, zaman geciktirmeli sigorta veya devre kesici kullanın ve yalnızca bu ürüne ait bir devre kurun. 

 

 Kullanmadan önce 
uygun topraklamanın 
yapıldığından emin olun 

Elektrik Bağlantısı 
Gerilim ve güç frekansının değer plakasında yer alanlarla örtüştüğünden emin olun. Fişi yalnızca 
doğru şekilde topraklaması yapılmış bir elektrik prizine takın. Ürün bağlantısının yapılması 
gereken elektrik prizi fiş için uygun değilse, aşırı ısınmaya ve yanıklara neden olabileceği için 
adaptör veya benzeri araçlar kullanmak yerine prizi değiştirin. 

Su Bağlantısı 

Soğuk Su Bağlantısı 
 

 

Soğuk su besleme hortumunu 3/4 inç dişli bir konektöre bağlayın ve sıkı bir şekilde 
bağlandığından kesinlikle emin olun. Su boruları yeniyse veya çok uzun zamandır 
kullanılmamışsa, sorunsuz şekilde ve herhangi bir kalıntıya takılmadan aktığından emin olmak 
için suyun akmasına izin verin. Bu önlem alınmazsa, su girişinin tıkanması ve ürüne zarar 
vermesi gibi bir risk söz konusu olabilir. 
Lütfen Dikkat: Ürünle birlikte verilen hortum uçlarının musluğunuza uymaması halinde, lütfen 
adaptör satın alabileceğiniz yerel su tesisatı merkezinizle irtibata geçin. 

 UYARI! kullandıktan sonra lütfen su ağzını kapatın. 
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Tahliye Hortumlarının Bağlantısı 

Tahliye hortumunu en az 4 cm çapa sahip bir tahliye borusuna takın veya bükülmesini ya 
da kıvrılmasını önleyecek şekilde suyun doğrudan evyeye akmasını sağlayın. Hortumun 
boştaki diğer ucu 60 cm'lik bir yükseklikte olmalı ve geri akışa neden olmaması için suya 
daldırılmamalıdır. 

 

 
LÜTFEN TAHLİYE HORTUMUNU A VEYA B YÖNTEMİYLE ASILI TUTUN 

 
 

Tezgah NOT 

Hortumun en yüksek noktası 600 
mm'den kısa olmalıdır. 

Ön 

Tahliye borusu 
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Fazla Su Hortumlardan Nasıl Tahliye Edilir 
Eğer evye zeminden 1000 mm'den fazla bir yüksekliye sahipse, hortumlardaki fazla su doğrudan evyeye tahliye 
edilemez. Bu durumda fazla suyu, evyenin dışında tutulan ve evyeden daha düşük bir yükseklikteki bir kaseye veya 
uygun bir kaba tahliye etmek gerekecektir. 

Su Gideri 
Su tahliye hortumunun bağlanması. Su sızıntılarının önüne geçmek için tahliye hortumunun doğru 
şekilde takılması gerekir. Su tahliye hortumunun kıvrılmadığından veya ezilmediğinden emin olun. 

Uzatma Hortumu 
Tahliye hortumu uzatmasına ihtiyaç duymanız halinde, aynı özelliklere sahip bir tahliye borusu kullandığınızdan 
emin olun. 
Söz konusu boru 4 metreden kısa olmalıdır, aksi halde, bulaşık makinesinin temizleme etkisi düşebilir. 

Bulaşık makinesinin başlatılması 

Bulaşık makinesi çalıştırılmadan önce, aşağıdaki noktaların kontrol edilmesi gerekir. 
1 Bulaşık makinesi dengeli ve doğru şekilde sabitlenmiş olmalıdır. 
2 Giriş vanası açık olmalıdır. 
3 Giriş hortumu bağlantıları, sızıntıya izin vermeyecek şekilde tamamen sıkılmış 

olmalıdır. 
4 Teller sıkı şekilde bağlanmış olmalıdır. 
5 Elektrik bağlantısı açık konumda olmalıdır. 
6 Giriş ve tahliye hortumları kıvrılmamış olmalıdır. 
7 Tüm paketleme malzemeleri ve basılı materyaller bulaşık makinesinden 

çıkarılmalıdır. 
 

 Dikkat: 
Kurulum sonrasında lütfen bu kılavuzu muhafaza ettiğinizden emin olun. 
Bu kılavuz, kullanıcılar için oldukça yardımcı bir içeriğe sahiptir. 
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9. Sorun Giderme Önerileri 

Servis Çağırmadan Önce 

Takip eden sayfalardaki çizelgeleri incelemek sizi servis çağırma zahmetinden kurtarabilir. 
 

 

Sorun Olası Nedenleri Yapılması Gerekenler 
Bulaşık makinesi 

çalışmaya 
başlamıyor 

Sigorta veya devre 
kesici atmıştır. 

Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın. Bulaşık 
makinesi ile aynı devreyi paylaşan diğer cihazların 
bağlantısı kesin 

Güç beslemesi 
açılmamıştır. 

Bulaşık makinesinin açık konumda ve kapağın sıkıca 
kapalı olduğundan emin olun. 
Güç kablosunun prize doğru şekilde takıldığından emin 
olun. 

Teknik 
sorunlar 

 Bulaşık makinesinin 
kapağı doğru şekilde 
kapanmıyor. 

Kapağı doğru şekilde kapattığınızdan ve kilitlediğinizden emin 
olun. 

 Bulaşık 
makinesinden su 
pompalanamıyor 

Tahliye hortumunda 
bükülme 

Tahliye hortumunu kontrol edin. 

 Filtre tıkalı. Büyük gözenekli filtreyi kontrol edin. 
 Mutfak evyesi tıkalı. Sorun, mutfak evyesinin tahliye işlemini gerçekleştirememesi 

ise bulaşık makinesi servis elemanı yerine, tesisatçı 
çağırmanız gerekebilir. 

 Tekne içinde köpük Yanlış deterjan Köpük oluşumunu önlemek için yalnızca özel bulaşık 
makinesi deterjanları kullanın. Bu durumun meydana 
gelmesi halinde, bulaşık makinesini açın ve köpüklerin 
sönümlenmesine izin verin. Tekneye 1 galon soğuk su 
ekleyin. Bulaşık makinesini kapatıp kilitleyin ve ardından 
suyu tahliye etmek için herhangi bir yıkama programı 
seçin. Gerekiyorsa tekrar edin. 

 Taşmış parlatıcı Parlatıcı taşmalarını mutlaka o anda temizleyin. 
 Lekeli tekne iç 

yüzeyi 
Boyar maddeli 
deterjan 
kullanılmıştır. 

Kullandığınız deterjanın boyar maddeli bir 
deterjan olmadığından emin olun. 

Genel 
sorunlar 

İç yüzey 
üzerinde 
beyaz şerit 

Sert su mineralleri İç yüzeyi temizlemek için, bulaşık makinesi 
deterjanıyla birlikte ıslak bir sünger kullanın ve 
kauçuk eldivenler takın. Köpüklenme ve 
baloncuk oluşumu gibi risklerden dolayı, bulaşık 
makinesi deterjanı dışında başka herhangi bir 
temizlik maddesi kullanmayın. 

 Çatal-bıçak 
takımları 
üzerinde pas 
lekeleri var 

Etkilenen parçalar 
aşınmaya karşı 
dayanaksızdır. 

 

 Bulaşık makinesi tuzu 
eklendikten sonra, 
program çalıştırılamadı. 
Tuz izleri yıkama 
programına karışmıştır. 

Tuz ekledikten sonra, bulaşık makinesini 
içerisine kap kacak koymadan, (açıksa) Turbo 
fonksiyonunu seçmeden Hızlı yıkama programı 
ile çalıştırın. 

  Yumuşatıcı 
kapağı 
gevşemiş. 

Kapak dudağını kontrol edin. İyi şekilde sabitlendiğinden emin 
olun. 

 Yıkama kabininden 
vurma sesleri 
geliyor 

Püskürtme kolu 
sepetteki bir parçaya 
çarpıyordur. 

Programı durdurun ve püskürtme koluna engel 
oluşturan parçaları yeniden düzenleyin. 

Gürültü Yıkama kabininden 
tıkırtı sesleri geliyor 

Kap kacak 
parçaları yıkama kabinine 
gevşek yerleştirilmiştir. 

Programı durdurun, 
kap kacakları yeniden düzenleyin. 

 Su borularından 
vurma sesleri 
geliyor 

Bu doğrudan 
kurulumdan veya 
borulama tesisatının 
çapraz kesitinden 
kaynaklanıyor olabilir. 

Bunun bulaşık makinesinin fonksiyonuna 
herhangi bir etkisi yoktur. Şüphe duyuyorsanız, 
uygun ve kalifiye bir tesisatçıyla irtibata geçin. 
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Sorun Olası Nedenleri Yapılması Gerekenler 
Bulaşıklar temiz 

değil 
Bulaşıklar doğru şekilde 
yerleştirilmemiştir. 

"Bulaşık Makinesi Sepetinin Doldurulması" başlığı altındaki 
notları okuyun. 

Seçilmiş program yeteri 
kadar güçlü değildir. 

Daha yoğun bir program seçin. "Yıkama 
Programı Tablosu" başlığına göz atın. 

Yeteri kadar deterjan 
kullanılmamıştır. 

Daha fazla deterjan kullanın veya deterjanınızı değiştirin. 

Parçalar 
püskürtme kollarının yolunu 
engelliyor. 

Parçaları püskürtme kollarının serbestçe dönmesine engel 
olmayacak şekilde yeniden düzenleyin. 

Beklentiyi 
karşılamayan 
yıkama 
performansı 

Yıkama kabininin 
tabanındaki filtre 
kombinasyonu temiz 
değildir ya da doğru 
şekilde takılmamıştır. Bu 
durum püskürtme 
kollarının püskürteçlerini 
tıkayabilir. 

Filtre kombinasyonunu doğru şekilde temizleyin ve/veya 
takın. Püskürtme kolunun püskürteçlerini temizleyin. 
"Püskürtme Kollarının Temizlenmesi" başlığına göz atın. 

 Cam gereçlerde 
buğu oluşumu 

Yumuşak su ve çok 
fazla deterjanın bir 
araya gelmesi. 

Kullanılan su yumuşaksa daha az deterjan kullanın ve cam 
gereçleri temizlemek üzere yıkamak için en kısa programı 
seçin. 

 Bulaşıklar üzerinde 
siyah veya gri izler 

Bulaşıklara alüminyum 
gereçler değmiş. 

Bu izleri gidermek için yumuşak bir aşındırıcı temizleme 
maddesi kullanın. 

 Deterjan haznelerinde 
deterjan kalmış 

Bulaşıklar deterjan 
haznelerini 
tıkamıştır. 

Bulaşıkları doğru şekilde yeniden yerleştirin. 

 Bulaşıklar 
kurumuyor 

Yanlış yerleştirme Bulaşıkları talimatlarda önerilen şekilde yerleştirin. 

  Çok az parlatıcı Parlatıcı miktarını artırın/Parlatıcı bölmesini yeniden 
doldurun. 

Beklentiyi 
karşılamayan 
kurutma 
performansı 

 Bulaşıklar kısa süre 
içinde çıkarılmıştır. 

Bulaşık makinenizi yıkama işleminden hemen sonra 
boşaltmayın. Buharın dışarı çıkabilmesi için kapağı hafifçe 
açın. Bulaşık makinesini yalnızca bulaşıklar dokunabilecek 
kadar sıcakken boşaltmaya başlayın. Öncelikle alttaki sepeti 
boşaltın. Bu sayede üst sepetten bulaşıkların üzerine su 
damlaması önlenmiş olur. 

  Yanlış program seçimi Kısa programlarda yıkama sıcaklığı daha düşüktür. Bu durum 
aynı zamanda yıkama performansını da düşürür. Uzun yıkama 
süresine sahip bir program seçin. 

  Düşük kaliteli kaplamaya 
sahip çatal-bıçak 
takımının kullanılması 

Bu parçalarla su tahliyesi daha zor bir hal alır. Bu tipteki 
çatal-bıçak takımları veya tabaklar bulaşık makinesinde 
yıkanmaya uygun değildir. 

Hata kodları 

Arıza meydana gelmesi halinde, ürün sizin uyarmak için hata kodları görüntüleyecektir: 
 

Kodlar Anlamları Olası Nedenleri 
E1 Uzun su girişi süresi. Musluk açılmamıştır veya su alımı 

sınırlandırılmıştır ya da su basıncı çok düşüktür. 
E3 Ayar sıcaklığına ulaşılamaması. Isı elemanı arızası 
E4 Taşma. Bulaşık makinesinin bazı elemanlarında sızıntı söz 

konusudur 
E9 Herhangi bir düğmeye 30 saniyeden fazla bir süreyle basılı tutun. Düğme üzerinde su veya başka bir şey vardır. 
ED Ana PCB ile ekran PCB'si arasında iletişim hatası İletişimde açık devre veya elektrik hattı kopması 
 

 UYARI! 
Taşma meydana gelirse, servis çağırmadan önce ana su beslemesini kapatın. 
Fazla doldurma veya küçük bir sızıntı dolayısıyla taban karterinde su varsa, 
bulaşık makinesi yeniden çalıştırılmadan önce suyun giderilmesi gerekir. 
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Yükseklik : 438 mm 
Genişlik : 550 mm 
Derinlik : 500 mm 
Gerilim Bağlantılı Yük : değer etiketine göz atın 
Su basıncı: 0,04-1,0MPa 
Güç beslemesi: değer etiketine göz atın 
Kapasite: 6 adet yerleştirme ayarı 

 

Teknik Bilgiler 
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Teknik Veriler Çizelgesi 

Üretici BEKO 

Tip / Açıklama 

Standart yerleştirme ayarı 6 

Enerji verimlilik sınıfı  A+ 

Yıllık enerji tüketimi  174 kWh 

Standart temizleme programının enerji tüketimi 0,61 kWh 

Kapalı modda güç tüketimi 0,45 kWh 

Açık modda güç tüketimi 0,49 kWh 

Yıllık su tüketimi  1820 litre 

Kurutma verimlilik sınıfı  A 

Standart temizleme programı  ECO 50℃ 

Standart temizleme programının çalışma süresi 180 dk. 

Gürültü seviyesi 49 dB(A) re 1 pW 

Montaj şekli Solo ürün 

Ankastre olarak kullanılabilirliği Var 

Yükseklik 43,8 cm 

Genişlik 55 cm 

Derinlik (konektörlerle birlikte) 50 cm 

Güç tüketimi 1170-1380 W 

Nominal gerilim ve frekans 220-240 V~ / 50 Hz 

Su basıncı (akış basıncı) 0,4-10 bar = 0,04-1 MPa 

NOT： 

 A + + + (en yüksek verimlilik) ve D (en düşük verimlilik) olmak üzere 

 Soğuk su alma ve düşük güç tüketimi modlarında 280 adet standart yıkama döngüsü temelinde yıllık enerji tüketimi: "174" 
kW-saat. Fiili enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişecektir. 

 280 standart yıkama döngüsü temelinde yıllık su tüketimi: "1820" litre. Fiili su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı 
olarak değişecektir. 

 A (en yüksek verimlilik) ve G (en düşük verimlilik) olmak üzere 

 Bu program, normal derecede kirli sofra takımlarını yıkamak için uygun olup söz konusu sofra 
takımları tipi için birleşik enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. 

Yukarıdaki değerler, belirli çalışma koşulları çerçevesinde standartlara uygun olarak ölçülmüştür. Sonuçlar, bulaşık 
miktarına ve kirlilik derecesine, su sertliğine, deterjan miktarına vb.ne göre büyük oranda değişebilir. 

Bu kılavuz, Avrupa Birliği standartları ve kuralları temel alınarak oluşturulmuştur. 

BM 6006 Mini
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Değerli Müşterimiz,
Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet 
vermektedir. 
Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu 
tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 
ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep 
edebilirsiniz. 
Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim 
hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için 
tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.
tr adresindeki “Tüketici Hizmetleri” bölümünde 
bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 
nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. 
Yazılı başvurular için adresimiz:
Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı 
Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL 
Yetkili servislerimizin, güncel iletişim bilgilerine 
www.beko.com adresinden ulaşabilirsiniz

Beko Çağrı 
Merkezi

444 0 888
(Sabit telefonlardan veya 
cep telefonlarından alan 

kodu çevirmeden arayın*)

Diğer 
Numara 

0216 585 8 
888

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz. 
1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini 

Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. 
2 Ürününüzü kullanma kılavuzu 

esaslarına göre kullanınız.
3 Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz 

olduğunda yukarıdaki telefon 
numaralarından Çağrı Merkezimize 
başvurunuz. 

4 Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen 
kimlik kartı”nı sorunuz. 

5 İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden 
“Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. 
alacağınız “Hizmet Fişi” , ilerde 
ürününüzde meydana gelebilecek 
herhangi bir sorunda size yarar 
sağlayacaktır. 

6 Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün 
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için 
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Müşteri Memnuniyeti Politikası
Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın  müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan 
(çağrı merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf 
ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, 
değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul 
etmiş müşteri odaklı bir  yaklaşımı benimsemekteyiz. 
Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim 
hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

TÜKETICI HIZMETLERI10



Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve 

arızalar,
3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi 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 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya 

mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala 
verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile 
sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

ARÇELİK A.Ş. 34445, Sütlüce / İSTANBUL      T: 0216 585 8 888        F: 0216 585 85 80         Menşei : P.R.C.

NO 20,GANGQIAN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, DISTRICT, FOSHAN,  
GUANGDONG,AND PRC. 

Menşei : P.R.C.




