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Davlumbaz
Kullanma Kılavuzu



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile 
üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun 
tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir 
başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu 
da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak 
talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. 
Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları
Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

C Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve 
faydalı tavsiyeler.

A UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli 
durumlar konusunda uyarılar.

B Elektrik çarpması uyarısı.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde      doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur. PCB içermez.
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1.1 Genel güvenlik
 • Bu cihaz, güvenli bir şekilde kul-
lanılmasıyla ilgili kendilerine gö-
zetim veya talimat verilmişse ve 
içermiş olduğu tehlikeler ken-
dileri tarafından anlaşılmışsa 8 
yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, 
duyusal veya zihinsel yetenek 
eksikliği bulunmayan veya tec-
rübe ve bilgi eksikliği olmayan 
kişiler tarafından kullanılabilir. 

 • Çocuklar cihazla oynamamalı-
dır. Temizlik ve kullanıcı bakım 
işlemleri, başlarında bir büyük 
olmadığı sürece çocuklar tara-
fından yapılmamalıdır.

 • Bu ürün evde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. 

 • Ürününüzün kullanma voltajı 
220-240 Volt~50 - 60 Hz dir.

 • Ürününüzün şebeke kablosuna 
topraklı fiş monte edilmiştir. Bu 
kablo mutlaka topraklı bir prize 
takılmalıdır.

 • Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir 
elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

 • Yetkisiz kişilerce yapılan kuru-
lum düşük performansla çalış-
maya, ürünün zarar görmesine 
ve kazalara sebep olabilir. 

 • Montajda cihazın besleme kab-
losu, bir yere sıkıştırılmaya, 
ezilmeye maruz bırakılmamalı-

dır. Besleme kablosu ocakların 
yakınından geçirilmemelidir.Bu 
gibi durumlarda eriyip yangına 
sebep olabilir. 

 • Ürünün montajı yapılmadan fişi 
prize takmayınız. 

 • Herhangi bir tehlike halinde 
ürünün elektriğini kesebilmek 
amacıyla fişi prizden kolayca 
ulaşılabilir yerde olmasını sağ-
layınız. 

 • Ürününüzün lambaları uzun süre 
çalıştığında dokunmayınız. Lam-
balar sıcak olacağından elinizi 
yakabilir.

 • Mutfak aspiratörleri normal 
yemek yapımıyla ev tipi kullanım 
için üretilmiştir. Diğer amaçlar 
için kullanılırsa arıza riski vardır 
ve garanti kapsamı dışına çıkar.

 • Çıkış havasının boşaltılması ile 
ilgili yetkili makamların kural 
yönergelerine uyunuz.(Bu uyarı 
bacasız kullanımlar için geçerli 
değildir.) 

 • Alev alan yiyecekler cihazın al-
tında pişirilmemelidir. 

 • Ocakların üzerine tencere, tava 
vb. koyduktan sonra ürününüzü 
çalıştırınız. Aksi halde yüksek ısı 
ürününüzün bazı parçalının de-
forme olmasına sebep olabilir. 

 • Ocakların üzerinde tencere, tava 
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vb. almadan önce ocağı kapatı-
nız. 

 • Ocak üzerinde kızgın yağ bı-
rakmayınız. İçinde kızgın yağ 
bulunan kaplar kendiliğinden 
tutuşmaya sebep olabilir.

 • Kızartma cinsi vb. yemekler ya-
parken yağlar alev alabilir perde 
ve örtülerinize dikkat ediniz. 

 • Filtrelerin zamanında değiştiril-
mesini sağlayınız. Zamanında 
değiştirilmeyen filtreler üzerinde 
biriken yağlardan dolayı yangın 
riski taşır.

 • Filtre yerine aleve dayanıksız 
filtreleme malzemeleri kullan-
mayınız. 

 • Ürününüzü filtresiz çalıştırma-
yınız, ürün çalışır durumdayken 
filtreleri çıkartmayınız.

 • Herhangi bir alevlenme baş-
laması halinde, aspiratörün ve 
pişirme cihazlarının enerjisini 
kesiniz. (Cihazın fişini prizden 
çekiniz veya ana şarteli kapatı-
nız). 

 • Temizlik periyodik zamanlara 
uygun yapılmaz ise ürününüz 
yangın riski oluşturabilir. 

 • Bakım işlemlerinden evvel ciha-
zın enerjisini kesiniz. ( Cihazın 
fişini prizden çıkarınız veya ana 
şarteli kapatınız.) 

 • Elektrikli ocak üstü davlumbaz 
ve elektrikten başka enerji ile 
beslenen cihazlar aynı anda ça-
lışırken odadaki negatif basınç 4 
Pa ( 4 X 10 bar )’ı aşmamalıdır. 

 • Ürününüzün kullanılacağı or-
tamda akaryakıt veya gaz halin-
deki yakıtlarla çalışan, örneğin 
kat kaloriferi gibi, bu cihazın eg-
zostu bulunduğu hacimden tam 
anlamıyla yalıtılmış veya cihaz 
hermetik tip olmalıdır. 

 • Ürününüze baca bağlantısı yap-
tığınızda 150mm veya120 mm 
çaplı borular kullanınız. Yapılan 
boru bağlantısı mümkün olduğu 
kadar kısa ve az dirsekli olma-
lıdır. 

 • Çocuklar cihaz ile oynamamalı-
dır. 

 • Güvenliğiniz için, aspiratör tesi-
satında ”MAX 6 A” sigorta kul-
lanınız. 

 • Ambalaj malzemeleri tehlikeli 
olabileceğinden çocuklardan 
uzak tutunuz. 

 • Besleme kablosu hasarlanırsa, 
tehlikeli bir duruma engel olmak 
için, imalatçısı veya onun servis 
acentesi ya da aynı derecede 
uzman bir personel tarafından 
değiştirilmelidir.

 • Bir alevlenme başlaması ha-
linde, aspiratörün ve pişirme 
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cihazlarının enerjisini kesiniz, 
alevin üstünü kapatınız. Söndür-
mek için asla su kullanmayınız. 

 • Pişirme cihazları çalıştırıldığında 
erişilebilir bölümler sıcak olabilir. 

 • Cihazların güvenliğinden so-
rumlu bir kişi tarafından ciha-
zın kullanımı ile ilgili gözetim ve 
yönetim sağlanmadıkça, bu ci-
hazın, fiziksel, duyu ve zihinsel 
yetenekleri özürlü olan (çocuk-
lar dahil) veya deneyim ve bilgi 
eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılması amaçlanmamıştır. 

 • Aspiratörün kurulum tamamlan-
dığında ürün ile elektrikli ocaklar 
arasında en az 65 cm Gazlı veya 
diğer yakıtlarla çalışan ocaklar 
arasında en az 75 cm mesafe 
olmalıdır. 

 • Davlumbaz çıkışı başka duman-
ların bulunduğu hava kanalla-
rına bağlanmamalıdır. 

 • Cihaz aynı zamanda ortamdaki 
havayı ve yakıt ile kullanılarak 
çalışan ( örneğin gaz, dizel ya-
kıtlar, kömür veya odun ile çalı-
şan ısıtıcılar, şofben vb.) Birlikte 
çalıştırıldığında dikkatli olunma-
lıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki 
havayı dışarıya attığı için yan-
mayı olumsuz etkileyebilir. 

 • Bu uyarı bacasız kullanımlar için 
geçerli değildir.

 • Elektrikli ocak üstü davlumbaz, 
gaz veya diğer yakıtları kullanan 
cihazlarla aynı anda kullanıldı-
ğında, odanın havalandırması 
yeterli olmalıdır (havayı yalnızca 
odaya geri boşaltan cihazlara 
uygulanmayabilir) 

1.1 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık 
ürünün elden çıkarılması 

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve 

Elektronik Eşyaların Kontrolü 

Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı mad-

deleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu 

ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelik-

teki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretil-

miştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonun-

da evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. 

Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü 

için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama 

noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. 

Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevre-

nin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı 

olun. 

1.2 Ürünün ambalajı 

Ürününüzde kullanılan ambalajlar geri dö-

nüşümü mümkün ambalajlardır.  

Ürününüzün ambalajlarının çevresel açıdan geri 

dönüşüm sürecine katılmasını sağlamanız için ye-

rel resmi makamların kurallarına uygun olarak am-

balajların ayrı atılmasını sağlayınız
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1.3 Hayati Tehlike            
Zehirlenme Tehlikesi

Res. 1: Zehirlenme Tehlikesi

Res. 2: Zehirlenme Tehlikesi

A

TEHLİKE!
Uyarı - Boğulma 
Tehlikesi
Ambalaj malzemeleri çocuklar için 
tehlikelidir. Çocukların ambalaj 
malzemeleri ile oynamalarına ke-
sinlikle izin vermeyiniz.

A

TEHLİKE!
Uyarı - Ölüm Tehlikesi
Geri emilen yanma gazları nede-
niyle hayati tehlike, zehirlenme 
tehlikesi vardır. Yeterli hava girişi 
sağlanmadıkça cihazı hava çıkış-
lı kullanımda hava dolaşımlı gaz, 
yağ, odun veya kömürle çalışan 
sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları vb. 
zehirli gazları baca yardımı ile dı-
şarıya atan eşalar ile birlikte aynı 
anda kullanmayın.Res. 3

Hava dolaşımlı eşyalar (örneğin gaz, yağ, odun 
veya kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtı-
cıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve 
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atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kana-
lıyla dışarıya aktarırlar.Çalışmakta olan davlumbaz-
la birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çe-
kilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. 
Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli 
gazlar emilerek tekrar eve girer. Res.3 

Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli ol-
ması sağlanmalıdır. Res. 4

UYARI!
Yangın tehlikesi!
Yağ filtresindeki yağ tortuları tu-
tuşabilir.Yağ filtresini en az 3 ayda 
bir temizleyiniz.Cihazı kesinlikle yağ 
filtresi olmadan çalıştırmayınız.

Yağ filtresinde ki yağ tortuları tutu-
şabilir. Cihazın yakınında kesinlikle 
açık ateş ile çalışılmamalıdır (örn. 
flambe). Cihazın katı yakıt (örn. 
odun veya kömür) kullanılarak ısıtı-
lan bir ısıtma donanımının yakınına 
kurulmasına sadece, çıkarılamayan 
kapalı bir kapak mevcut olması ha-
linde izin verilir. Kıvılcım saçılmama-
lıdır.

Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar ko-
lay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve 
katı yağlar asla gözetimsiz şekilde 
bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile 
söndürmeye çalışmayınız. 

Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice 
bir kapak, yangın battaniyesi veya 
benzeri bir malzeme ile öldürünüz.



Üzerinde pişirme kabı bulunmayan 
gazlı ocaklar çalışma sırasında 
yüksek ısı oluşturur. Ocakların üze-
rine yerleştirilen bir havalandırma 
cihazı bu nedenle hasar görebilir 
veya yanabilir. Gazlı ocakları yal-
nızca üzerine pişirme kabı varken 
çalıştırınız.
Birden çok gazlı ocağın aynı za-
manda çalıştırılması yüksek ısıların 
oluşmasına neden olur. Ocakların 
üzerine yerleştirilen bir havalandır-
ma cihazı bu nedenle hasar göre-
bilir veya yanabilir. İki gaz ocağını, 
kesinlikle yüksek alev ayarında 15 
dakikadan uzun süre çalıştırma-
yınız. 5kW (Wok) üzerinde güce 
sahip büyük bir brülör, iki gazlı brü-
lörün gücüne eşittir.

A

UYARI!

Elektrik çarpma 

tehlikesi!
Arızalı bir cihaz elektrik çarpması-
na neden olabilir. Arızalı bir cihazı 
kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini 
çekiniz veya sigorta kutusundan 
sigortayı kapatınız. Müşteri hizmet-
lerini arayınız.
Usulüne aykırı onarımlar tehlike 
teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı 
elektrik kablolarının değiştirilmesi, 
sadece tarafımızdan eğitilmiş bir 
müşteri hizmetleri teknisyeni tara-
fından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa 
elektrik fişini çekiniz veya sigorta 
kutusundan sigortayı kapatınız. 
Müşteri hizmetlerini arayınız.
İçeri sızan su elektrik çarpmasına 
neden olabilir. Yüksek basınçlı veya 
buharlı temizleyici 

A

TEHLİKE!
Yaralanma tehlikesi!
Kurulum esnasında keskin kenar-
lar nedeniyle yaralanma tehlikesi 
vardır. Cihazın kurulum çalışmaları 
boyunca daima koruyucu eldiven-
ler kullanınız.

Cihazın aşağı düşme riskinden 
ötürü tüm güvenlik cıvataları ve 
güvenlik kapakları kullanma kıla-
vuzunda anlatıldığı şekilde montaj 
yapılmalıdır.

Cihaz üzerine konulmuş cisimler 
düşebilir. Cihazın üzerine herhangi 
bir cisim koymayınız. 

LED ışıkların ışığı çok parlaktır ve 
gözlere zarar verebilir (risk grubu 
1). Açık LED ışıklarına 100 sani-
yeden daha uzun süre doğrudan 
bakılmamalıdır.

A
DİKKAT
Pişirme aletleri ile kullanıldığında 
erişilebilir parçalar ısınabilir.

A

Kural dışı veya gerektiği şekilde 
yapılmayan onarımlardan dolayı 
sigortayı kapatınız veya cihazınızın 
besleme kablosunu prizden çıka-
rınız. Onarım çalışmalarını sadece 
yetkili servis veya yetkili uzman 
elemanlar yapmalıdır.

Kural dışı veya gerektiği şekilde 
yapılmayan onarımlardan dolayı 
sigortayı kapatınız veya cihazınızın 
besleme kablosunu prizden çıka-
rınız. Onarım çalışmalarını sadece 
yetkili servis veya yetkili uzman 
elemanlar yapmalıdır.  

1    Önemli güvenlik ve çevre talimatları



A

TEHLİKE!
Yanma tehlikesi, elektrik çarpma 
tehlikesi!
Temizleme veya bakım çalışma-
sından önce,cihazın soğumasını 
bekleyiniz. Sigortayı kapatınız veya 
elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız.

Elektroniğe nem girmesi nedeniy-
le hasar tehlikesi vardır.Kumanda 
elemanlarını kesinlikle yaş bezle 
temizlemeyin. 

Yanlış temizleme sonucunda yüzey 
hasar görebilir. Paslanmaz çelik-
ten yüzeyleri sadece fırçalanma 
yönünde temizleyin. Kumanda ele-
manları için paslanmaz çelik temiz-
leyicisi kullanmayın.

Keskin veya ovucu temizlik madde-
leri nedeniyle yüzey hasar görebilir. 
Keskin ve ovucu temizlik maddele-
rini kesinlikle kullanmayın.

A

Kural dışı veya gerektiği şekilde 
yapılmayan onarımlardan dolayı 
sigortayı kapatınız veya cihazınızın 
besleme kablosunu prizden çıka-
rınız. Onarım çalışmalarını sadece 
yetkili servis veya yetkili uzman 
elemanlar yapmalıdır.
Kural dışı veya gerektiği şekilde 
yapılmayan onarımlardan dolayı 
sigortayı kapatınız veya cihazınızın 
besleme kablosunu prizden çıka-
rınız. Onarım çalışmalarını sadece 
yetkili servis veya yetkili uzman 
elemanlar yapmalıdır.  

A
NOT;
Cihazın arıza veya hasar görme-
si durumunda sigortayı kapatınız 
veya cihazınızın besleme kablosu-
nu prizden çıkarınız ve yetkili servi-
se telefon ediniz. 

A

NOT;
Besleme kablosu hasarlanırsa, 
tehlikeli bir duruma engel olmak 
için, imalâtçısı veya onun servis 
acentesi ya da aynı derecede nite-
likli bir personel tarafından değişti-
rilmelidir.. 

A

NOT;
Cihazın ampulleri bozulduğunda 
sigortayı kapatınız veya cihazınızın 
besleme kablosunu prizden çıka-
rınız. Bozuk ampulleri, diğer am-
pullerde aşırı yüklenme olmasının 
önlenmesi için derhal değiştiriniz 
(ampullerin önce soğumasını bek-
leyiniz).. 
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1. Ön Panel
2. Anahtar
3. Filtre
4. Aydınlatma

2.2 Teknik veriler

Bu ürün 2014/30/EU 
(Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak 
Gerilim (LVD) yönetmeliği ) sayılı 
Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

Model P 180 TI 
P 179 YI  (inox 244)

Besleme gerlimi 220-240V 50 Hz.

Lamba Gücü (W) 2x3 W

Motor Gücü (W) 125 W

Debl (m³/h) P 180 TI 291 m3/h
P 179 YI (inox 244) 253 
m3/h

Motor Yalıtım Sınıfı F

Yalıtım Sınıfı CLASS I

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı sak-
lıdır.
Teknik çizimlerde verilen ölçüler mm cinsindendir.
Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme 
amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler 
temsilidir.

2.3 Ölçekli Teknik Çizim

P 179 YI (beyaz 244)

P 180 TI

2.4  Paket içeriği

1. Sürgülü Aspiratör
2. 4x 4x40 Askı Vidası
3. Kullanma Kılavuzu
4. Montaj Şablonu
5. Baca Klepesi (Opsiyon)

2.1 Genel bakış
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3.1 Cihazın Konumu

 • Davlumbazın montajı yapılmadan önce ocak ile 
arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir. Bu me-
safe elektrikli ocaklarda 55 cm, gazlı ocaklarda 
65 cm olmalıdır

 • Gazlı ocaklarda ızgara yüzeyinden,
 • Elektrikli ocaklarda cam yüzey üzerinden ölçü  
alınmalıdır.

C

Yeni cihazınız özellikle enerji ta-
sarrufludur. Burada, cihazınızı 
kullanırken nasıl daha fazla enerji 
tasarrufu yapabileceğiniz ve ciha-
zınızı doğru biçimde imha etmek 
için gerekli olan bir takım önerileri 
bulacaksınız.

3,2 Enerji tasarrufu edin;
 • Pişirme sırasında davlumbazın verimli ve düşük 
çalışma gürültüsü ile çalışmasını sağlamak için 
yeterli hava girişi sağlayınız.

 • Fan kademesini mutfak buharlarının yoğunlu-
ğuna göre ayarlayınız. Yoğun kademeyi sadece 
ihtiyaç durumunda kullanınız. Daha düşük bir fan 
kademesi, daha düşük enerji tüketimi demektir.

 • Yoğun mutfak dumanı mevcut olacaksa önce-
den daha yüksek fan kademesi seçiniz. Mutfağa 
zaten dağılmış olan mutfak dumanını temizle-
mek için davlumbazın çok daha uzun süre ça-
lışması gereklidir.

 • Gerekli olmadığında davlumbazı kapatınız.
 • Filtreyi belirtilmiş zaman aralıklarıyla temizleyiniz 
veya değiştiriniz, böylece havalandırmanın ve-
rimliliğini arttırmış ve yangın tehlikesini ortadan 
kaldırmış olursunuz.

3,3 Cihazın montajı
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 • Askı Deliklerinin Delinmesi 
 • Ürününüz içerisinde yer alan montaj şablonunu 
ürünün montaj yapılacağı yüzeye yapıştırınız.

 • Montaj Şablonunda A,B,C,D ile işaretli noktalar-
dan Ø4 mm matkaplı delik deliniz.

 • Montaj şablonunda belirtilen baca çıkış deliğini, 
verilen ölçüde deliniz. Res.6

B

C

D
A

A
B

C
D

Resim 6

Resim 7

 • Klepe üzerinde yer alan plastik pimi ( Res.6. / 2 
numaralı alan) motor çıkışı içerisinde yer alan 
pim yuvasına ( Res. 6 / 1 numaralı alan) geçi-
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riniz. Daha sonra klepe üzerinde ki diğer pimi 
takmak için klepeyi hafifçe esneterek diğer pim 
yuvasına takınız. Res.6.

 • Klepe Pimi Yuvası
 • Klepe Pimi
 • Cihazla birlikte verilen 4 x 40 vida kullanılarak 
A,B,C,D noktalarından ürün dolaba montaj edilir.
Sürgü seti hareket ettiğinde ön panel dolap ka-
pağına sürtmemelidir. Res.7

 • Esnek alüminyum boruyu plastik baca üzerine 
takınız.Borunun diğer ucunu duvarda ki baca 
deliğine takınız. Res.8

A
DİKKAT
Alüminyum boruda bükümler ve 
dirsekler hava emiş gücünde azal-
malara neden olacağından fazla 
dirsek ve bükümlerden mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır.

 • Lamba kontrol anahtarı sürgü çekildiğinde aspi-
ratörün sol tarafındadır. (A).

 • Motor kontrol anahtarı sürgü çekildiğinde aspi-
ratörün ağtarafındadır. (B,C).

 • Cihazı birinci hız kademesinde çalıştırmak için 
devir anahtarını    konumuna getiriniz (Res. 9B).

 • Cihazı ikinci hız kademesinde çalıştırmak için 
devir anahtarını     konumuna getiriniz (Res. 9/B).

 • Cihazı ikinci hız kademesinde çalıştırmak için 
devir anahtarını     konumuna getiriniz (Res. 9/C).

 • Cihazı kapamak için kontrol paneli üzerinde ki 
açma / kapama butonunu     konumuna getiriniz 
(Res. 9/ C).

 • Cihazın lambasını açmak için lamba açma / ka-
pama anahtarını      konumuna getiriniz (Res. 
9/A).

3.5 Lamba Değişimi
(Buji Lamba Değişimi)

A
UYARI
Davlumbazın elektrik bağlantısını 
kesiniz. Lambalar sıcakken elinizi 
yakabilir soğumasını bekleyiniz.

Lambanın maksimum güç tüketimini ifade eder. 
Lamba  değişimlerinde aynı güç değerinde ki 
lamba kullanılmalıdır

3.4 Cihazın Kullanımı
(Spd Rocker Anahtar Kullanımı)

 • A- Lamba Açma / Kapama Anahtarı
 • B- 1. ve 2. Devir Anahtarı
 • C- 3. Devir Anahtarı

Res.8

Res.9

 • Res. 11: Buji Lamba Değişimi
 • Alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkartınız. Ha-
talı ampulü yerinden sökerek aynı değerdeki yeni 
bir ampul ile değiştiriniz. Res. 11
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A

DİKKAT
Korozyon hasarları nedeniyle hasar 
tehlikesi. Kondensat oluşumunu 
önlemek için yemek pişirirken ci-
hazı daima çalıştırınız. Kondensat 
korozyon hasarlarına yol açabilir. 
Diğer lambalarda aşırı yüklenmeyi 
önlemek için arızalı lambaları he-
men değiştiriniz. Elektroniğe nem 
girmesi nedeniyle hasar tehlikesi 
vardır. Kumanda elemanlarını ke-
sinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz. 
Yanlış temizleme sonucunda yüzey 
hasar görebilir. Paslanmaz çelikten 
yüzeyleri sadece fırçalanma yö-
nünde temizleyiniz. Kumanda ele-
manları için paslanmaz çelik temiz-
leyicisi kullanmayınız. Keskin veya 
ovucu temizlik maddeleri nedeniyle 
yüzey hasar görebilir. Keskin ve 
ovucu temizlik maddelerini kesin-
likle kullanmayınız. Yoğuşma sıvısı 
geri akışı nedeniyle hasar tehlikesi 
vardır. Hava çıkış kanalını cihazdan 
hafif aşağı doğru (1° eğim) monte 
ediniz.

A
DİKKAT
Bu cihazı, atık hava modunda ve 
dolaşımlı hava modunda kullana-
bilirsiniz.

Atık hava modu
Emilen hava, yağ filtreleri tarafından temizlenir ve 
bir boru sistemi üzerinden dışarı iletilir. (Res. 3) Atık 
havanın devrede olmayan bir duman veya atık gaz 
bacasına aktarılması isteniyorsa, yetkili baca te-
mizleme ustasının iznini almanız gerekir. Atık hava 
dış duvar üzerinden dışarı aktarılırsa, bir teleskopik 
duvar kasası kullanılmalıdır.Dolaşımlı hava modu

C
Emilen hava, yağ filtreleri ve aktif 
karbon filtre tarafından temizlenir 
ve tekrar mutfağa geri aktarılır. 
Res.4

C
NOT!
Atık hava, ne devrede olan bir du-
man veya atık gaz bacasına, ne de 
ısıtma kaynaklarının kurulu olduğu 
yerlerin havalandırılması için kulla-
nılan bir bacaya aktarılmalıdır.

C

Dolaşımlı hava modunda kokuya 
neden olan maddeleri bağlamak 
için, bir aktif karbon filtresi takma-
lısınız. Cihazın dolaşımlı hava mo-
dunda çalıştırılması için söz konu-
su olan farklı olanaklar için yetkili 
satıcınıza danışınız. Bu işlem için 
gerekli aksesuarları ilgili satış yer-
leri, yetkili servis veya çevrimiçi sa-
tış merkezi üzerinden alabilirsiniz.

Satın almış olduğunuz cihaz karbon filtreli kullanı-
mına uygundur. Karbon filtreyi takmak için;

1-Karbon filtreyi yuvasına yerleştiriniz. Res. 5

2-Karbon filtreyi saat yönünde çevirerek tamamen 
takıldığından emin olunuz. Res. 5

C
Karbon filtre tamamen takılamazsa 
düşebilir ve ürününüze zarar vere-
bilir.

A
DİKKAT
Karbon filtreleri kesinlikle yıkama-
yınız. Karbon filtreleri çocuklardan 
uzak tutunuz.

A
DİKKAT
Temizleme işlemi, kullanıcı bakımı, 
gözetimsiz çocuklar tarafından ya-
pılmamalıdır.

 • Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle 
yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik 

Res.4
Karbon Filtreli Hava Dolaşımı

Res.5
Karbon Filtre

Res.3 
Karbon Filtresiz Hava Çıkışı
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maddelerini kesinlikle kullanmayın.Cihazınız için 
uygun temizleme ve koruma maddelerini yetkili 
servisten temin ediniz. Cihaz yüzeyi ve kumanda 
üniteleri çizilmeye karşı hassastır.

 • Yüzeyleri yumuşak, nemli bir bez, bulaşık de-
terjanı veya fazla tesirli olmayan bir cam silme 
maddesi ile temizleyiniz.Kuruyup yapışmış kir-
leri, nemli bir bez ile yumuşatınız.Kazımayınız! 

 • Kuru bezler, çizme ihtimali olan süngerler, ova-
lama gerektiren malzemeler, kum, soda, asit ya 
da klor içeren veya başka tesirli temizleme mad-
deleri kullanılması uygun değildir. 

 • Paslanmaz çelik yüzeyleri sadece taşlama yö-
nüne doğru temizleyiniz. 

 • Kumanda üniteleri için paslanmaz çelik temiz-
leme maddesi ve ıslak bezler kullanmayınız.
Metal yağ filtrelerin temizlenmesi Kullanılmış 
olan metalik yağ filtreler, mutfakta oluşan nem 
ve buharın içerdiği yağlı parçacıkları tutar. Metal 
yağ filtreleri normal bir kullanım halinde (günde 
1–2 saat) yaklaşık her üç ayda bir temizleyiniz. 

 • Aşırı tesirli, asitli veya lavgalı temizleyiciler kul-
lanmayınız. 

 • Metal yağ filtrelerinin temizlenmesinde, cihazın 
içindeki metal yağ filtrelerinin tutucu düzenlerini 
de nemli bir bez ile temizleyiniz. 

 • Metal yağ filtreleri, bulaşık makinesinde veya 
elden yıkanarak temizleyebilirsiniz.

 • Sprey temizlik malzemelerini direkt ürün üzerine 
uygulamayınız.

Ürün üzerinde yanıcı ve/veya ağır dekoratif eşyalar 
bulundurmayınız.
4.1 Bulaşık Makinesinde Yıkama

 • Bulaşık makinesinde yıkama durumunda, hafif 
renk değişme söz konusu olabilir. Bunun metal 
yağ filtresinin fonksiyonu açısından bir etkisi 
yoktur. 

 • Çok kirlenmiş metal yağ filtrelerini, bulaşıklar ile 
birlikte yıkamayınız. 

Metal yağ filtreleri bulaşık makinesine gevşek veya 
serbest şekilde yerleştiriniz. Metal yağ filtreleri bu-
laşık makinası içerisine sıkıştırılmadan yerleştiril-
melidir.

4.2 Elde Yıkama
 • İnatçı kirlerde özel bir yağ çözme maddesi kul-
lanabilirsiniz. Bu maddeyi, yetkili satış merkezi 
üzerinden alabilirsiniz. 

 • Metal yağ filtrelerini, bulaşık deterjanlı sıcak su 
içinde yumuşatınız.  

 • Temizleme işi için bir fırça kullanınız ve metal 
yağ filtrelerdeki sıvıların iyice akmasını bekle-
yiniz. Filtreleri temizleme işlemi ardından iyice 
durulayınız.

 • Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber 
verilmeden değiştirilebilir.

 • Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

 • Bu davlumbaz ocak üzerinde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Duvarınızın davlumbazın ağır-
lığını taşıyabileceğinden emin olunuz. Montaj 
sırasında duvar veya dolap üzerinde yapılması 
gereken herhangi kırma, kesme, vb. işlemler tü-
keticinin karşılaması gereken masraflardır. Dav-
lumbazınız dış ortama açılan bir baca sistemiyle 
kullanıma veya bacasız kullanıma (karbon filtre 
takılarak) uygundur. Montaja başlamadan önce 
ve montaj sırasında karşılaşılabilecek hususlara 
dikkat ediniz. Montaj işlemi yetkili servis tara-
fından yapılmalıdır. Montaj işleri havalandırma 
konusunda bilgili, uzman ve yetkili bir kişi ta-
rafından yapılmalıdır. Cihazın Sanayi Bakanlığı 
tarafından tespit edilen kullanım ömrü (cihazın 
fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça bulundurma süresi) 10 (On) Yıldır.

 • Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksam-
larına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda 
tutulmalıdır. 

 • Taşıma sırasında ürünü normal konumunda 
tutun.

 • Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere 
karşı koruyunuz.Ürünün müşteriye tesliminden 
sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasar-
lar garanti kapsamına girmez.



Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Arçelik A.Ş. 34445, Sütlüce / İSTANBUL    T:0216 585 8 888    F:216 585 85 80     Menşei : Türkiye

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.

İthalatçı/İmalatçı: Arçelik A.Ş. 
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5 Tüketici hizmetleri

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

Beko Çağrı 
Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya 
cep telefonlarından alan 

kodu çevirmeden)

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.beko.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.



 

 

 

 

 

 

 

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Elica S.p.A. Via Dante 228, 60044 , Fabriano, Italy tarafından üretilmiştir.

Menşei: İtalya
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