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UYARI! 

TOmOyle 9evre dostu bir sogutucu gaz olan R600a (yalnizca belirli kosullar altinda yan1c1d1r) ile 
9allsan sogutucu cihazin1zin normal bir sekilde 9al1smas1n1 saglamak i9in asag1daki kurallan 
uygulamallsin1z: 
• Cihazin etrafindaki serbest hava dolas1min1 engellemeyin.
• Buz 9ozme islemini h1zland1rmak i9in Oreticinin onerdiklerinin d1s1nda mekanik cihazlar
kullanmayin.
• Sogutucu gaz devresine zarar vermeyin.
• G1da saklama bolmesi i9inde Oreticinin onermis olabilecegi elektrikli cihazlar d1s1nda herhangi
bir elektrikli cihaz kullanmayin.

Bu cihaz, yanlarmda guvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara cihazm kullamm1yla 
ilgili gerekli talimatlan verecek bir ki§i bulunmad1g1 surece fiziksel, duyusal veya zihinsel 
yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan ki§iler tarafmdan 
kullamm icin tasarlanmam1§tir. 

Cocuklar denetlenerek cihazla oynamalan onlenmelidir. 

beko 

Bu ürün ‘G’ enerji sınıfına sahip aydınlatma kaynağı içermektedir. 
Bu üründeki aydınlatma kaynağı yetkin tamirci (Professional 

repairers) tarafından değiştirilmelidir.



































Yatay Derin Dondurucu 

Garanti Belgesi 

BEKO yatay derin dondurucu, kullanma k1lavuzunda gosterildigi �ekilde kullanilmas1 ve An;elik'in yetkili 
k1ld1g1 Servis elemanlan d1�mdaki �ah1slar tarafmdan bak1m, onanm veya ba�ka bir nedenle m0dahale 
edilmemi� olmas1 �art1yla, b0tOn pan;:alan dahil olmak 0zere tamam1 malzeme, i�i;ilik ve 0retim 
hatalarma kar�1 0r0n0n teslim tarihinden itibaren 3 (0<:;:) VIL SURE iLE GARANTi EDiLMi�TiR. 

Garanti kapsam1 ii;inde gerek malzeme ve i�i;ilik gerekse montaj hatalanndan dolay1 arizalanmas1 
halinde yap1lan i�lemler ii;in i�i;ilik masraf1, degi�tirilen pari;a bedeli ya da ba�ka bir ad altmda hii;bir 
0cret talep edilmeyecektir. Garanti s0resi ii;inde yap1lacak onanmlarda gei;en sure, garanti s0resine 
ilave edilir. Tamir s0resi en fazla 20 i� g0n0d0r. Bu sure mamul0n yetkili servis atolyelerimize, yetkili 
servis atolyelerimiz bulunmamas1 durumunda Yetkili Sat1c1lanm1za veya Firmam1za bildirildigi tarihten 
itibaren ba�lar. Or0n0n arizasmm 10 i� g0n0 ii;inde giderilememesi halinde Ari;elik A. �-, 0r0n0n tamiri 
tamamlanmcaya kadar, benzer ozelliklere sahip ba�ka bir Orono, m0�terinin kullanmma tahsis edecektir. 

Ariza nm giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degi�tirilecek pari;alann 
saptanmas1 tamamen firmam1za aittir. Arizanm giderilmesi 0r0n0n bulundugu yerde veya Yetkili Servis 
atolyelerinde yap1labilir. M0�terimizin buna onay1 �artt1r. 
TOketicinin onanm hakkm1 kullanmasma ragmen maim; 

-T0keticiye teslim edildigi tarihten itibaren, garanti s0resi ii;inde kalmak kayd1yla, bir y1I ii;erisinde en
az dort defa veya imalati,;:1-0retici ve/veya ithalati,;:1 tarafmdan belirlenen garanti s0resi ii;erisinde alt1 
defa arizalanmasmm yani s1ra, bu arizalann maldan yararlanamamay1 s0rekli k1lmas1, 

-Tamiri ii;in gereken azami s0resinin a�1lmas1 ,
-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas1 halinde s1rayla sat1c1s1, bayii,

acentesi temsilciligi ithalati;1s1 veya imalati,;:1-0reticisinden birisinin d0zenleyecegi raporla arizanm 
tamirini m0mk0n bulunmad1gmm belirlenmesi, durumlannda t0ketici maim 0cretsiz degi�tirilmesini, 
bedel iadesi veya ay1p oranda bedel indirimi talep edebilir. 
Garanti belgesi ile ilgili olarak i;1kabilecek sorunlar ii;in G0mr0k ve Ticaret Bakanl1g1, TOketicinin ve 
Rekabetin Korunmas1 Genel M0d0rl0g0'ne ba�vurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanilmasma 4077 
say1h TOketicinin Korunmas1 Hakkmda Ka nun ile bu Kanun'a dayan1larak y0r0rl0ge konulan Garanti 
Belgesi Uygulama Esaslarma Dair Yonetmelik uyannca G0mr0k ve Ticaret Bakanhg1, TOketicinin ve 
Rekabetin Korunmas1 Genel M0d0rl0g0 tarafmdan izin verilmi�tir. 

Seri No 
Tip 
Teslim Tarihi, Yeri 
Fatura Tarihi, No 
Sat1c1 Firma Onvani 

AR<;:ELIK A.�. 

GENEL M0D0R 

:3401J7521020007 

GENEL M0D0R YRD. 

Adres 

Tel-Fa ks 
Sat1c1 Firma (Kae ve lmza) 

Bu beige, T.C. Gumruk ve Ticaret Bakanhg1'n1n 89583 no'lu ve 20.08.2010 izin tarihli belgesine gore duzenlenmi�tir. 

Bu bolumu, urunu ald1g1n1z Yetkili Sat1c1 imzalayacak ve ka�eleyecektir 
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