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Kullanım talimatları

KURUTMA MAKİNESİ

!  Bu sembol bu talimat kitapçığını 
okumanız gerektiğini size hatırlatır.
! Her durumda kolaylıkla ulaşabileceğiniz şekilde bu kitapçığı 
elinizin altında bulundurunuz. Kitapçığı her zaman kurutma 
makinesine yakın bir yerde bulundurunuz; cihazın başka kişilere 
satılması veya devredilmesi halinde, kurutma makinesinin 
kullanımı hakkındaki uyarı ve önerileri cihazın yeni sahiplerinin 
bilmelerine olanak sağlayacak şekilde bu kitapçığı onlara teslim 
etmeyi unutmayınız. 
! Bu talimatları dikkatlice okuyunuz: aşağıdaki sayfalar, kurulum 
hakkında önemli bilgiler ve elektrikli ev aletinin çalışması üzerine 
faydalı öneriler içermektedir. 
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Montaj

Elektrik bağlantısı 
Fişi elektrik prizine takmadan önce, 
aşağıdaki durumları kontrol ediniz:
•  Ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz.
•  Priz, topraklı olmalıdır.
•  Priz, uygulama verilerinin madeni levhası 
üzerinde belirtilen, makine için öngörülen 
maksimum gücü destekleyecek kapasitede 
olmalıdır.
•  Besleme gerilimi, uygulama verilerinin 
madeni levhası üzerinde belirtilen değerler 
arasında olmalıdır.
•  Priz, kurutma makinesinin fi ş tipi ile 
uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde, prizi veya 
fi şi yenisi ile değiştiriniz.
! UZATMA KABLOLARI KULLANMAYINIZ.
! Kurutma makinesi, korunmuş bile olsa 
dış ortamlara monte edilemez. Bu elektrikli 
ev aletini yağmura veya fırtınaya maruz 
bırakmak çok tehlikeli olabilir.
! Kurutma makinesinin kurulumu 
yapıldıktan sonra, elektrik kablosu ve fi ş 
ulaşabileceğiniz bir yerde kalmalıdır.
! Elektrik kablosu, ne katlanmış ne de 
ezilmiş olmalıdır.
! Eğer değiştirilecek olan fi ş birleşik tipte ise, 
emniyetli bir şekilde imha etmek gerekir. Bir 
prize takılabilecek ve elektrik çarpmalarına 
neden olabilecek yerde bırakMAYINIZ.
! Elektrik kablosu düzenli olarak kontrol 
edilmelidir. Besleme kablosu hasarlıysa, 
tehlikeyi önlemek için üretici, servis yetkilisi 
veya bezeri uzman kişiler tarafından 
değiştirilmelidir. (bakınız Teknik servis) Yeni 
veya daha uzun olan elektrik kabloları, 
ek bir ücret ile yetkili satıcılardan tedarik 
edilmektedir.
! Üretici fi rma, bu kurallara riayet 
edilmemesi takdirde her türlü sorumluluğu 

Kurutma makinesinin monte 
edileceği yer 
•  A l e v l e r  k u r u t m a 
m a k i n e s i n e  z a r a r 
verebilir, bu nedenle 
gaz  soba la r ından , 
ı s ı t ı c ı l a r d a n , 
termisifonlardan veya 
pişirme düzlemlerinden 
uzak bir yere monte 
e d i l m e l i d i r .  E ğ e r 
elektrikli ev aleti bir 
çalışma tezgahı alrına monte edilecek ise, 
elektrikli ev aletinin üst paneli ve bunun 
üzerinde yer alan diğer nesneler arasında 10 
mm’lik ve elektrikli ev aletinin yan tarafl arı ve 
duvarlar veya yanındaki teçhizatlar arasında 
15 mm’lik bir boşluk bırakmak gerekir. Bu 
şekilde, yeterli bir hava sirkülasyonu sağlanır.
Cihaz arka yüzeyi bir duvara gelecek 
şekilde monte edilmelidir.

Havalandırma
• Kurutma makinesi çalıştığı zaman, yeterli bir havalandırma 
mevcut olmalıdır. Kurutma makinesinin nemli olmayan 
ve uygun bir hava sirkülasyonu ile donatılmış bir ortama 
monte edildiğinden emin olunuz. Kurutma makinesinin 
çevresindeki hava akışı, yıkama işlemi sırasında üretilen 
suyun yoğuşmasına olanak tanımak için esastır; kurutma 
makinesi, eğer kapalı bir boşluk veya bir mobilyanın içine 
yerleştirilir ise düzgün bir şekilde çalışmaz.
! Eğer kurutma makinesi küçük veya soğuk bir odada 
kullanılıyor ise, biraz kondensat oluşması mümkündür.
! Kurutma makinesinin bir dolap içerisine 
monte edilmesi tavsiye edilmez; elektrikli 
ev aleti, hiçbir zaman anahtar ile kilitlenen, 
sürgülü veya menteşeleri kurutma 
makinesinin kapağının karşı tarafında yer alan 
bir kapının arkasında monte edilmemelidir.

Suyun boşaltılması
Eğer makine bir boşaltma borusuna yakın yerleştirilmiş ise, 
su toplama kabını kullanmak zorunda olmadan doğrudan 
kondensasyon suyunu akıtmak mümkündür. Bu durumda, her 
devreden sonra suyun toplama kabını boşaltmak artık gerekli 
değildir.
Eğer kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üzerine 
veya yanına yerleştirilmiş ise, aynı tahliye çıkışını ortaklaşa 
kullanabilir. Şekil A’da gösterilen borunun bağlantısını kesmek 
ve tahliye çıkışına boruyu bağlamak yeterlidir. Eğer tahliye 
çıkışı borunun uzunluğundan daha uzakta bulunuyor ise, 
tahliye çıkışına ulaşmak için aynı çapa ve gereken uzunluğa 
sahip bir boruyu satın almak ve bağlamak mümkündür.
Yeni boruyu monte etmek için, aynı konuma takarak şekil B’de 
gösterildiği gibi mevcut olan ile değiştirmek yeterlidir.
! Tahliye çıkışı, kurutma makinesinin alt tarafına göre 1 m. 
daha aşağıda bulunmalıdır.
! Kurutma makinesini monte ettikten sonra, tahliye borusunun 
katlanmamış veya bükülmemiş olduğunu kontrol ediniz.
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reddeder.
! Yukarıda belirtilen bilgiler hakkında şüphe 
duyulması halinde, konusunda uzman nitelikli 
bir elektrik tesisatçısı ile irtibata geçiniz.
!Cihazın montajı yetkili servis tarafından 
gerçekleştirilecektir

Ön bilgiler
Kurutma makinesinin kurulum işlemi bittikten sonra, 
çalıştırmaya başlamadan önce tamburun içini temizleyiniz 
ve taşıma sırasında birikebilen pislikleri kaldırınız.
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Marka
 Hotpoint/Ariston
Model

 FTCL 87B 6P (TK)

çamaş
 8.0

Maksimum doldurma boyutları: 8 kg
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Uyarılar

! Bu elektrikli ev aleti, güvenlik konusundaki 
uluslararası mevzuatlara riayet edilerek 
tasarlanmış ve üretilmiştir. Aşağıdaki bilgiler, 
güvenliği sağlamak amacıyla verilmiştir. Bu 
yüzden dikkatlice okunması gerekir. 
Genel güvenlik uyarıları
• Bu cihaz 8 yaşında ve daha büyük 

çocuklar, sınırlı fi ziksel, duyusal veya 
zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim 
ve bilgiden yoksun kişiler tarafından 
gözetim altında veya cihazın güvenliği 
bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat 
verilmiş ve olası tehlikeleri anlamışlarsa 
kullanılabilir..

• Bu kurutma makinesi, profesyonel değil 
evde kullanım amaçlı tasarlanmıştır.

• Elektrikli ev aletine çıplak ayakla, el ve 
ayaklarınız ıslakken dokunmayınız.

• Elektrikli ev aletinin bağlantısını elektrik 
şebekesinden kabloyu değil fi şi çekerek 
kesiniz.

• Kullandıktan sonra, kurutma makinesini 
kapatınız ve elektrik şebekesinden 
bağlantısını kesiniz. Çocukların kurutma 
makinesini bir oyun aracı olarak 
kullanabilmelerini önlemek amacıyla, 
kapağını kapalı tutunuz.

• Çocuklar, kurutma makinesi ile 
oynamamalarından emin olmak için, 
kontrol edilmelidirler.

• Elektrikli ev aleti, doğru bir şekilde 
kurulmalı ve uygun bir havalandırmaya 
sahip olmalıdır. Kurutma makinesinin 
ön tarafında yer alan hava girişi ve 
arka tarafta yer alan hava delikleri 
hiçbir zaman kapatılmamalıdır (bakınız 
Kurulum).

• 3 yaşından küçük çocuklar sürekli 
gözetim altından olmadıkları sürece 
cihazdan uzak tutulmalıdır.

• Elektrikli ev aleti, doğru bir şekilde 
kurulmalı ve uygun bir havalandırmaya 
sahip olmalıdır. Kurutma makinesinin 
ön tarafında yer alan hava girişi ve 
arka tarafta yer alan hava delikleri 
hiçbir zaman kapatılmamalıdır (bakınız 
Kurulum).

• Tüy uzunluğunun kurutma makinesinin 
altından hava girişini engelleyecek şekilde 
olması halinde, kurutma makinesini hiçbir 
zaman duvardan duvara halı üzerinde 
kullanmayınız.

• Kurutma makinesini doldurmadan önce 
boş olduğunu kontrol ediniz.

•     Kurutma makinesinin arka tarafı çok 
sıcak olabilir: 

     makine çalışırken asla dokunmayınız.
• Eğer fi ltre, su toplama kabı ve 

kondensatör doğru bir şekilde 
yerleştirilmemiş ise kurutma makinesini 
kullanmayınız (bakınız Bakım).

• Kurutma makinesini fazka doldurmayınız 
(bakınız Maksimum doldurma ölçüleri için 
çamaşırlar).

• Tamamen ıslak çamaşırları koymayınız.
• Çamaşırların yıkanması için etiketler 

üzerinde aktarılan tüm talimatları her 
zaman dikkatli bir şekilde takip ediniz 
(bakınız Çamaşırlar).

• Yüksek sıcaklık derecelerinde akrilik lifl eri 
kurutmayınız.

• Kurutma makinesini henüz sıcak olan 
ürünler içerdiği zaman kapatmayınız.

• Her kullanım sonrası fi ltreyi temizleyiniz 
(bakınız Bakım).

• Her kullanım sonrası su toplama kabını 
boşaltınız (bakınız Bakım).

• Yoğuşma ünitesini düzenli olarak temizleyiniz 
(bakınız Bakım).

• Kurutma makinesinin içerisinde hav 
birikmesini önleyiniz.

• Makineye zarar verebileceğinden dolayı, 
kurutma makinesinin üst paneli üzerine 
çıkmayınız.

• Her zaman elektrik normlarına ve 
özelliklerine riayet ediniz (bakınız 
Kurulum).

• Her zaman orijinal aksesuar ve yedek 
parçaları satın alınız (bakınız Teknik 
Servis).

Tamburlu kurutucunuzda yangın riskini 
en aza indirmek için aşağıdakilere 
dikkat edilmelidir:

•  Sadece su ve deterjanla yıkanmış, 
durulanmış ve sıkılmış giysileri kurutun. 
Su ile YIKANMAMIŞ giysilerin kurutulması 
yangın tehlikesi oluşturur.

•  Kimyasal ürünlerle işlem yapılmış giysileri 
kurutmayın.

•  Bitkisel veya pişirme yağlarıyla lekelenmiş 
veya ıslanmış giyeceklerinizi kurutmayın, 
yangın tehlikesi oluşturur. Yağlanmış 
giysiler, özellikle kurutucu gibi yüksek 
sıcaklığına maruz kaldığında aniden 
alev alabilir. Isınan giysiler yağla birlikte 
oksitlenmeye neden olur, Oksitlenme 
ısı üretir. Isı dışarı çıkmazsa, giyecekler 
yangına neden olacak kadar sıcak olur. 

Yağlanmış giysileri katlamak, yığmak veya 
yığınlamak ısının çıkmasını engeller, bu 
da yangın tehlikesi oluşturur. Bitkisel veya 
pişirme yağı olan dokumaların kurutulması 
gerekiyorsa veya giysilere saç bakımı 
ürünleri bulaştıysa, kurutucuya konmadan 
önce daha fazla deterjanla yıkanmalıdır, 
bu, tehlike riskini azaltacaktır. Kurutucudan 
çıkarıldıktan sonra sıcak olarak 
katlanmamalı veya yığınlanmamalıdır.

•  Benzin veya diğer petrol ürünleriyle daha 
önce temizlenmiş veya yıkanmış ya da 
bulaşmış giysileri kurutmayın, temizleme 
solventlerini veya diğer yanıcı veya 
patlayıcı maddeleri kurutun. Yüksek alev 
alma riski taşıyan maddeler, genellikle 
evlerde kullanılan pişirme yağı, ispirto, gaz 
yağı, leke çıkarıcılar, terebentin, cila ve cila 
çıkarıcılar vb.’dir. Bu giysilerin, kurutucuda 
kurutulmadan önce daha fazla deterjanla 
sıcak suyla yıkandıklarından emin olun.

•  Köpük kauçuk (lateks köpük olarak da 
bilinir) veya kauçuk benzeri malzeme 
içeren eşyaları kurutmayın. Köpük kauçuk 
malzemeler ısındığında ani tutuşma 
sonucunda yangına sebep olur.

•  Çamaşır yumuşatıcısı ürününün 
üreticisi tarafından özellikle kullanılması 
belirtilmedikçe, çamaşır yumuşatıcılarını 
ve benzeri ürünler, statik elektrik etkisini 
ortadan kaldırmak için kurutucuda 
kullanılmamalıdır.

•  Örneğin, metal güçlendirmeli demirleri olan 
lehimler gibi metal güçlendiriciler içeren 
iç çamaşırlarını kurutmayın. Kurutma 
sırasında metal güçlendiriciler çıkarsa, 
kurutucuya zarar verebilir.

•  Duş başlığı, veya bebek su geçirmez 
çarşaf, polietilen veya kağıt gibi kauçuk 
veya plastik parçaları kurutmayın.

•  Kauçuk kaplamalı spor ayakkabılar, galoş, yastık, 
köpük kauçuk pedli giysilergibi kauçuk destekli 
çamaşırları kurutmayın.

•  Çakmak, kibrit gibi her türlü cismi ceplerden 
çıkarın.

! Dikkat: bütün çamaşırlar hızlı bir 
şekilde alınmadıkça ve ısıyı dağıtacak 
şekilde yayılmadıkça, kurutma devresi 
bitmeden önce kurutma makinesini asla 
durdurmayınız.

Enerji tasarrufu ve çevreye saygı
• Çamaşırları kurutmadan önce, olası suyun büyük bir miktarını 

almak için çamaşırları sıkınız (eğer çamaşır makinesi önce 
kullanılıyorsa, bir santrifüj devresi ayarlayınız). Bu şekilde 
kurutma işlemi sırasında enerjiden tasarruf edilir.

• Kurutma makinesini her zaman tam yüklü kullanarak, 
enerjiden tasarruf edilir: tek parça çamaşırlar ve küçük 
yükler kurumak için daha fazla zaman harcarlar.

• Enerji tüketimine bağlı maliyetleri kontrol altına almak amacıyla 
her devre sonunda fi ltreyi temizleyiniz (bakınız Bakım). 

Tüketicilerin Seçimlik Hakları
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi 
çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması 
durumunda tüketici, satıcıdan  (i) satılanı geri vermeye 
hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı 
alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) 
aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafl arı 
satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir. Ücretsiz 
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları 
üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi 
bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı 
yapılacak veya yaptırılacaktır. 
Ücretsiz onarım hakkının 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, malın bedel iadesi, ayıp 
oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız 
misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak 
kaydıyla) talep edilebilecektir.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden 
indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, malın 
bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını 
derhal tüketiciye iade edecektir. Malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep 
kendilerinebildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici 
tarafından azami otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine 
getirilecektir.
Kullanım Hataları
Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır.
Tüketici Şikayetleri
Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları 
konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve 
tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
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Uyarılar

! Bu elektrikli ev aleti, güvenlik konusundaki 
uluslararası mevzuatlara riayet edilerek 
tasarlanmış ve üretilmiştir. Aşağıdaki bilgiler, 
güvenliği sağlamak amacıyla verilmiştir. Bu 
yüzden dikkatlice okunması gerekir. 
Genel güvenlik uyarıları
• Bu cihaz 8 yaşında ve daha büyük 

çocuklar, sınırlı fi ziksel, duyusal veya 
zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim 
ve bilgiden yoksun kişiler tarafından 
gözetim altında veya cihazın güvenliği 
bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat 
verilmiş ve olası tehlikeleri anlamışlarsa 
kullanılabilir..

• Bu kurutma makinesi, profesyonel değil 
evde kullanım amaçlı tasarlanmıştır.

• Elektrikli ev aletine çıplak ayakla, el ve 
ayaklarınız ıslakken dokunmayınız.
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kullanabilmelerini önlemek amacıyla, 
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• Çocuklar, kurutma makinesi ile 
oynamamalarından emin olmak için, 
kontrol edilmelidirler.

• Elektrikli ev aleti, doğru bir şekilde 
kurulmalı ve uygun bir havalandırmaya 
sahip olmalıdır. Kurutma makinesinin 
ön tarafında yer alan hava girişi ve 
arka tarafta yer alan hava delikleri 
hiçbir zaman kapatılmamalıdır (bakınız 
Kurulum).

• 3 yaşından küçük çocuklar sürekli 
gözetim altından olmadıkları sürece 
cihazdan uzak tutulmalıdır.

• Elektrikli ev aleti, doğru bir şekilde 
kurulmalı ve uygun bir havalandırmaya 
sahip olmalıdır. Kurutma makinesinin 
ön tarafında yer alan hava girişi ve 
arka tarafta yer alan hava delikleri 
hiçbir zaman kapatılmamalıdır (bakınız 
Kurulum).

• Tüy uzunluğunun kurutma makinesinin 
altından hava girişini engelleyecek şekilde 
olması halinde, kurutma makinesini hiçbir 
zaman duvardan duvara halı üzerinde 
kullanmayınız.

• Kurutma makinesini doldurmadan önce 
boş olduğunu kontrol ediniz.

•     Kurutma makinesinin arka tarafı çok 
sıcak olabilir: 

     makine çalışırken asla dokunmayınız.
• Eğer fi ltre, su toplama kabı ve 

kondensatör doğru bir şekilde 
yerleştirilmemiş ise kurutma makinesini 
kullanmayınız (bakınız Bakım).

• Kurutma makinesini fazka doldurmayınız 
(bakınız Maksimum doldurma ölçüleri için 
çamaşırlar).

• Tamamen ıslak çamaşırları koymayınız.
• Çamaşırların yıkanması için etiketler 

üzerinde aktarılan tüm talimatları her 
zaman dikkatli bir şekilde takip ediniz 
(bakınız Çamaşırlar).

• Yüksek sıcaklık derecelerinde akrilik lifl eri 
kurutmayınız.

• Kurutma makinesini henüz sıcak olan 
ürünler içerdiği zaman kapatmayınız.

• Her kullanım sonrası fi ltreyi temizleyiniz 
(bakınız Bakım).

• Her kullanım sonrası su toplama kabını 
boşaltınız (bakınız Bakım).

• Yoğuşma ünitesini düzenli olarak temizleyiniz 
(bakınız Bakım).

• Kurutma makinesinin içerisinde hav 
birikmesini önleyiniz.

• Makineye zarar verebileceğinden dolayı, 
kurutma makinesinin üst paneli üzerine 
çıkmayınız.

• Her zaman elektrik normlarına ve 
özelliklerine riayet ediniz (bakınız 
Kurulum).

• Her zaman orijinal aksesuar ve yedek 
parçaları satın alınız (bakınız Teknik 
Servis).

Tamburlu kurutucunuzda yangın riskini 
en aza indirmek için aşağıdakilere 
dikkat edilmelidir:
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•  Bitkisel veya pişirme yağlarıyla lekelenmiş 
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yangın tehlikesi oluşturur. Yağlanmış 
giysiler, özellikle kurutucu gibi yüksek 
sıcaklığına maruz kaldığında aniden 
alev alabilir. Isınan giysiler yağla birlikte 
oksitlenmeye neden olur, Oksitlenme 
ısı üretir. Isı dışarı çıkmazsa, giyecekler 
yangına neden olacak kadar sıcak olur. 
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içeren eşyaları kurutmayın. Köpük kauçuk 
malzemeler ısındığında ani tutuşma 
sonucunda yangına sebep olur.

•  Çamaşır yumuşatıcısı ürününün 
üreticisi tarafından özellikle kullanılması 
belirtilmedikçe, çamaşır yumuşatıcılarını 
ve benzeri ürünler, statik elektrik etkisini 
ortadan kaldırmak için kurutucuda 
kullanılmamalıdır.

•  Örneğin, metal güçlendirmeli demirleri olan 
lehimler gibi metal güçlendiriciler içeren 
iç çamaşırlarını kurutmayın. Kurutma 
sırasında metal güçlendiriciler çıkarsa, 
kurutucuya zarar verebilir.

•  Duş başlığı, veya bebek su geçirmez 
çarşaf, polietilen veya kağıt gibi kauçuk 
veya plastik parçaları kurutmayın.

•  Kauçuk kaplamalı spor ayakkabılar, galoş, yastık, 
köpük kauçuk pedli giysilergibi kauçuk destekli 
çamaşırları kurutmayın.

•  Çakmak, kibrit gibi her türlü cismi ceplerden 
çıkarın.

! Dikkat: bütün çamaşırlar hızlı bir 
şekilde alınmadıkça ve ısıyı dağıtacak 
şekilde yayılmadıkça, kurutma devresi 
bitmeden önce kurutma makinesini asla 
durdurmayınız.

Enerji tasarrufu ve çevreye saygı
• Çamaşırları kurutmadan önce, olası suyun büyük bir miktarını 
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kurutma işlemi sırasında enerjiden tasarruf edilir.
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enerjiden tasarruf edilir: tek parça çamaşırlar ve küçük 
yükler kurumak için daha fazla zaman harcarlar.

• Enerji tüketimine bağlı maliyetleri kontrol altına almak amacıyla 
her devre sonunda fi ltreyi temizleyiniz (bakınız Bakım). 

Tüketicilerin Seçimlik Hakları
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi 
çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması 
durumunda tüketici, satıcıdan  (i) satılanı geri vermeye 
hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı 
alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) 
aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafl arı 
satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir. Ücretsiz 
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları 
üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi 
bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı 
yapılacak veya yaptırılacaktır. 
Ücretsiz onarım hakkının 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, malın bedel iadesi, ayıp 
oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız 
misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak 
kaydıyla) talep edilebilecektir.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden 
indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, malın 
bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını 
derhal tüketiciye iade edecektir. Malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep 
kendilerinebildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici 
tarafından azami otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine 
getirilecektir.
Kullanım Hataları
Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır.
Tüketici Şikayetleri
Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları 
konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve 
tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
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Elektrik beslemesinin kesilmesi

! Kurutma makinesinin elektrik bağlantısını 
çalışmıyorken ve aynı zamanda temizlik ve 
bakım işlemleri sırasında da kesiniz.

Her devreden sonra fi ltrenin temizliği
Filtre, kurutma 
makinesinin önemli 
bir parçasıdır: görevi, 
kurutma işlemi 
sırasında oluşan hav 
ve tüyleri toplamaktır.
Kurutma işlemi 
sonunda, fi ltreyi 
elektrik süpürgesi ile 
temizleyerek veya 

akan suyun altında yıkayarak temizleyiniz. 
Filtrenin tıkanması halinde, kurutma 
makinesinin içindeki hava akışı ciddi bir 
şekilde tehlikeye atılacaktır: kurutma 
süreleri uzar ve daha fazla enerji tüketilir. 
Ayrıca, kurutma makinesinde hasarlar 
meydana gelebilir.
Filtre, kurutma makinesinin sızdırmazlık 
contasının önünde bulunmaktadır (şekle 
bakınız).

Filtrenin kaldırılması:
1. Filtrenin plastik 
kolunu yukarı doğru 
çekiniz (şekle bakınız).
2. Klipsi serbest 
bırakarak fi ltreyi açınız.
3. Filtreyi havdan 
temizleyiniz ve doğru bir 
şekilde yeniden yerine 
yerleştiriniz. Filtrenin 

kurutma makinesinin sızdırmazlık contası 
ile tamamen yanyana takılmış olduğundan 
emin olunuz. 
! Filtreyi yerine yeniden takmadan kurutma 
makinesini kullanmayınız. 

Her devreden sonra tamburun kontrolü
Kurutma makinesinin içerisine kalabilecek olan daha küçük 
çamaşırları (mendiller) almak için manüel olarak tamburu 
döndürünüz.

Tamburun temizliği
! Tamburun temizliği için, aşındırıcı maddeler, bulaşık 
teli veya paslanmaz çelik için olan temizlik maddelerini 
kullanmayınız.
Paslanmaz çelik tambur üzerinde renkli bir metal yüzey 
küfü oluşabilir. Bu, su kombinasyonunun ve/veya 
yumuşatıcı gibi temizlik maddelerinin neden olabildiği 
bir durumdur. Bu renkli metal yüzey küfünün kurutma 
makinesinin performansı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Her devreden sonra su toplama kabının 
boşaltılması

Kurutma makinesinden kabı 
çıkartınız ve bir lavaboya veya 
başka uygun bir tahliye kanalına 
boşaltınız, doğru bir şekilde 
yeniden yerine yerleştiriniz. 
Toplama kabını her zaman 
kontrol ediniz ve yeni bir 
kurutma programı başlatmadan 
önce boşaltınız.

Su toplama kabının boşaltılmaması, aşağıdaki durumlara 
neden olabilir:
- Makinenin ısınmasının durması (yük, kurutma devresinin 
sonunda hala daha nemli olabilir).

Su toplama sisteminin dolması 
Kurutma makinesi yeni olduğu zaman, sistem dolana 
kadar su toplama kabı toplama yapmaz. Bu işlem, 1 veya 
2 kurutma devresi kullanabilir. Dolduğu zaman, sistem her 
devrede su toplar.

Yoğuşma ünitesinin temizliği
• Yoğuşma ünitesini periyodik olarak (her 

ay) kaldırınız ve kondensatörün arka 
tarafından akıtılan soğuk su ile musluğun 
altında çalkalayarak olası hav artıklarını 
madeni levhalardan temizleyiniz.

Kondensatörün kaldırılması:
1. Kurutma makinesinin 

bağlantısını elektrik 
şebekesinden kesiniz 
ve kapağı açınız.

2. Kondensatörün 
kapağını açınız 
(şekle bakınız), saat 
yönünün tersinde 90° 
döndürerek üç kilidi 
de serbest bırakınız 
ve kondensatörü kol vasıtasıyla çekerek 
çıkartınız. 

3. Contaların yüzeyini 
temizleyiniz ve 
kilitlerin sıkıca 
sabitlenmiş olduğunu 
kontrol ederek, yukarı 
doğru yönelmiş 
olan oklar ile üniteyi 
yeniden yerleştiriniz.

Koruma ve bakım

Kurutma makinesinin temizliği
• Metal ve plastik dış bölümler ve kauçuk kısımlar, nemli bir bez 

ile temizlenebilmektedir.
• Periyodik olarak (her 6 ayda bir) kurutma makinesinin ön 

hava girişinin ızgarasını ve arka tarafında bulunan hava 
deliklerini olası hav, tüy ve toz birikintilerini almak için 
elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Ayrıca, ara sıra elektrik 
süpürgesi kullanarak kondensatörün ve fi ltrenin alanlarının ön 
bölümünden hav birikintilerini alınız.

! Çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
! Kurutma makinesi, yağlama gerektirmeyen yuvarlak 
parçalar kullanmaktadır.
! Elektrikli ve mekanik parçaların güvenliğini sağlamak 
amacıyla, yetkili teknik personel tarafından kurutma 
makinesini düzenli olarak kontrol ettiriniz (bakınız Teknik 
Servis).

Hızlı İpuçları
! Her yüklemeden sonra kapı fi ltresini ve 
Yoğuşma ünitesinin  temizleyin.
! Her yüklemeden sonra su kabınızı boşaltın.
! Bunu yapmak makinenizin en iyi şekilde 
çalışmasını sağlayacaktır!

2

Musluk

Arka

Ön

Yoğuşma 
ünitesi

Yoğuşma ünitesi

Kilitler

Kol
Kapağı

Su toplama kabı

Hava 
girişi

Filtre

Uygulama verilerinin 
madeni levhası

Modeli ve Seri 
numarası 
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küfü oluşabilir. Bu, su kombinasyonunun ve/veya 
yumuşatıcı gibi temizlik maddelerinin neden olabildiği 
bir durumdur. Bu renkli metal yüzey küfünün kurutma 
makinesinin performansı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Her devreden sonra su toplama kabının 
boşaltılması

Kurutma makinesinden kabı 
çıkartınız ve bir lavaboya veya 
başka uygun bir tahliye kanalına 
boşaltınız, doğru bir şekilde 
yeniden yerine yerleştiriniz. 
Toplama kabını her zaman 
kontrol ediniz ve yeni bir 
kurutma programı başlatmadan 
önce boşaltınız.

Su toplama kabının boşaltılmaması, aşağıdaki durumlara 
neden olabilir:
- Makinenin ısınmasının durması (yük, kurutma devresinin 
sonunda hala daha nemli olabilir).

Su toplama sisteminin dolması 
Kurutma makinesi yeni olduğu zaman, sistem dolana 
kadar su toplama kabı toplama yapmaz. Bu işlem, 1 veya 
2 kurutma devresi kullanabilir. Dolduğu zaman, sistem her 
devrede su toplar.

Yoğuşma ünitesinin temizliği
• Yoğuşma ünitesini periyodik olarak (her 

ay) kaldırınız ve kondensatörün arka 
tarafından akıtılan soğuk su ile musluğun 
altında çalkalayarak olası hav artıklarını 
madeni levhalardan temizleyiniz.

Kondensatörün kaldırılması:
1. Kurutma makinesinin 

bağlantısını elektrik 
şebekesinden kesiniz 
ve kapağı açınız.

2. Kondensatörün 
kapağını açınız 
(şekle bakınız), saat 
yönünün tersinde 90° 
döndürerek üç kilidi 
de serbest bırakınız 
ve kondensatörü kol vasıtasıyla çekerek 
çıkartınız. 

3. Contaların yüzeyini 
temizleyiniz ve 
kilitlerin sıkıca 
sabitlenmiş olduğunu 
kontrol ederek, yukarı 
doğru yönelmiş 
olan oklar ile üniteyi 
yeniden yerleştiriniz.

Koruma ve bakım

Kurutma makinesinin temizliği
• Metal ve plastik dış bölümler ve kauçuk kısımlar, nemli bir bez 

ile temizlenebilmektedir.
• Periyodik olarak (her 6 ayda bir) kurutma makinesinin ön 

hava girişinin ızgarasını ve arka tarafında bulunan hava 
deliklerini olası hav, tüy ve toz birikintilerini almak için 
elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Ayrıca, ara sıra elektrik 
süpürgesi kullanarak kondensatörün ve fi ltrenin alanlarının ön 
bölümünden hav birikintilerini alınız.

! Çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
! Kurutma makinesi, yağlama gerektirmeyen yuvarlak 
parçalar kullanmaktadır.
! Elektrikli ve mekanik parçaların güvenliğini sağlamak 
amacıyla, yetkili teknik personel tarafından kurutma 
makinesini düzenli olarak kontrol ettiriniz (bakınız Teknik 
Servis).

Hızlı İpuçları
! Her yüklemeden sonra kapı fi ltresini ve 
Yoğuşma ünitesinin  temizleyin.
! Her yüklemeden sonra su kabınızı boşaltın.
! Bunu yapmak makinenizin en iyi şekilde 
çalışmasını sağlayacaktır!

2

Musluk

Arka

Ön

Yoğuşma 
ünitesi

Yoğuşma ünitesi

Kilitler

Kol
Kapağı

Su toplama kabı

Hava 
girişi

Filtre

Uygulama verilerinin 
madeni levhası

Modeli ve Seri 
numarası 
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Kontrol paneli

PROGRAMLAR
Çevirmeli düğme 
Gösterge

AÇMA/KAPAMA 
düğmesi/ışığı

OPSIYON 
Düğmeler ve ışıklar

BAŞLAT/DURDUR 
düğmesi/ışığı

Filtreyi Temizle

Suyu Boşalt

Kondensatör 
Temizle

İlerleme veya 
gecikme

AÇMA/KAPAMA düğmesi/ışığı , kurutma makinesi 
çalışıyorsa ve bu düğmeye basılıp 3 saniyeden fazla 
basılı tutulursa kurutma makinesi kapatılır. Uyarı lambası, 
kurutma makinesinin çalıştığını veya program seçimi için 
hazır olduğunu bildirir.

Program düğmesi programı ayarlamamıza olanak tanır: 
gösterge arzu edilen programa doğru yöneltilene kadar 
döndürünüz (bakınız Başlatma ve programlar).

Gereken kuruluk algılama seviyesini ayarlamak için 
KURUTMA SEVİYELERİ seçim çevirmeli ya da kurutma 
süresi seçmek ZAMANLAYICILI KURUTMA seçim 
çevirmeli kullanın (bkz Başlatma ve Programlar).

OPSIYON düğmeleri/uyarı lambaları, seçilen program 
için mevcut olan opsiyonları seçmemize olanak tanır. Uyarı 
lambaları, opsiyonun seçilmiş olduğunu belirtmek için 
yanar (bakınız Başlatma ve programlar). 

BAŞLAT/DURDUR düğmesi/ışığı  ll seçilen programı 
başlatır. Bu düğmeye bastığınızda bir bip sesi duyulur 
ve ilerleme ışıkları eylemi onaylamak için yanıp söner. 
Bir program çalışırken, bu düğmeye basmak programı 
duraklatır ve kurutucuyu durdurur. Program çalışırken ışık 
yeşildir, program duraklatıldığında turuncu yanıp söner 
veya bekleme modunda program başlatılması bekleniyorsa 
yeşil yanıp söner (bkz. Başlatma ve Programlar). 
Not: Bu ışık, esnasında ve bir programın Son Bakım 
aşamasında da turuncu yanıp söner.

İlerleme veya Gecikme ışıkları programın durumunu ya 
da yanıp sönüyorsa gecikmeyi gösterir.Care phase of a 
programme. Gecikmeli başlatma sırasında ışıklar seçilen 
gecikmeyi gösterecek şekilde yanıp söner. Işıklar (yanıp 
sönmediklerinde) programın her aşamasını yanmaya 
başlayarak gösterirler (bkz. Başlatma ve Programlar).

Suyu Boşalt gösterge ışığı su haznesinin boşaltılması 
gerektiğini gösterir. Su haznesi yerine takıldıktan sonra 
ışığın sönmesi bir kaç saniye alır, bunun olması için 
kurutucunun çalışma gerekir (bkz. Kontroller). 
Not: Su haznesi dolu gösterge ışığı yanıp sönerse, ısıtma 
kapatılır ve giysiler kurumaz.

Filtreyi Temizle ışığı her program öncesinde kurutucuyu 
kullanmaya başlamadan önce fitrenin temizlenmesi 
gerektiğini size hatırlatır (bkz Bakım ve Temizlik).

Kondensatör Temizle ışığı her kondensatörün düzenli 
aralıklarla temizlenmesi gerektiğini size hatırlatır (bkz 
Bakım ve Temizlik).

KURUTMA SEVİYELERİ
Seçim çevirmeli

ZAMANLAYICILI 
KURUTMA
Seçim çevirmeli
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Başlatma ve Programlar

Kuruluk Algılama Seviyeleri (Kuru Sensör) 

Sensörlü Kurutma seçeneği olan bir program seçtikten sonra, seçim çevirmeli düğmesini gerekli 
olan kuruluk algılama seviyesine getirin. Seçtiğiniz programda algılama seçeneği mevcut değilse, 
sesli uyarı üç kez bipleyecektir.
! Bazı algılama programlarında yedi kuruluk seviyesi seçeneğinin tümü mevcut değildir.

Kuruluk seviyeleri:

AUTO:              Seçim çevirmeli düğmesini bu pozisyona getirdiğinizde varsayılan  
              algılama seviyesi seçilecektir.

Nemli Kuru:  Çamaşırlarınızı makine veya döner ütüleyici ile ütülenmeye hazır olacak şekilde kurutur.

Ütü kuruluğu:   Çamaşırlarınızı el ütüsü ile ütülenmeye hazır olacak şekilde kurutur.

Askıda Kurutma Plus:  Narin çamaşırlarınızı askıda son kurumaya hazır olacak şekilde kurutur.

Askıda Kurutma:  Çamaşırlarınızı askıda son kurumaya hazır olacak şekilde kurutur.

Hafif Kuru:   Narin çamaşırlarınızı yerleştirilecek şekilde kurutur.

Kuru gardrop:   Çamaşırlarınızı yerleştirilecek şekilde kurutur.

Ekstra kuru:   Çamaşırlarınızı giyilecek şekilde kurutur. 

Zamanlı Kurutma  

   Ilk olarak PROGRAMLAR çevirmeli düğmesini Zamanlı Kurutma pozisyonuna 

12
3

4
5

6

7

8 9 10

11

12
13

14

15
16

 getirin ve   
   Zamanlayıcılı Kurutma seçim çevirmeli istediğimiz kurutma süresine ayarlayın (bkz Çamaşırlar).

Program seçimi

1. Kurutucunun fişini prize takın.
2. Çamaşırlarınızı kumaş tipine göre ayırın (bkz 

Çamaşırlar).
3. Kapağı açın ve filtrenin temiz olduğundan, su 

haznesinin boş ve yerinde olduğundan emin olun 
(bkz Bakım).

4. Makineyi doldurun ve çamaşırların kapağa 
sıkışmadığından emin olun. Kapağı kapatın.

5. Işıkların hiç biri yanmıyorsa: 
AÇMA/KAPAMA  düğmesine basın.

6. Programlar Kılavuzunu kontrol ederek (bkz 
Programlar) ya da her kumaş tipi için göstergelere 
bakarak (bkz Çamaşırlar) bir program veya Zamanlı 
Kurutma seçin. 
- Program seçmek için PROGRAMLAR çevirmeli 
düğmesini çevirin.

7. Zamanlı Kurutma veya Kuruluk Seviyeleri seçeneği 
seçin. 
! Her program için mevcut seçeneklerin tüm 
ayrıntıları için (bkz. Programlar Tablosu).

8. Gerekiyorsa gecikme ve diğer seçenekleri ayarlayın.
9. BAŞLAT/DURDUR ışığı yeşil yanıp söner: 

- başlamak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine tekrar 
basın. 

Yeşil ışığın yanıp sönmesi durur. 
Kurutma programı sırasında, çamaşırınızı kontrol 
edebilir ve diğerleri kurumaya devam ederken 
kurumuşları alabilirsiniz. Kapağı tekrar kapadığınızda, 
kurutmaya devam etmek için BAŞLAT/DURDUR  
düğmesine tekrar basın. 
(Kapak açıldığında BAŞLAT/DURDUR ışığı turuncu 
renkte yanıp söner, kapak kapatıldıktan ve BAŞLAT/
DURDUR düğmesine basıldıktan sonra, BAŞLAT/
DURAKLAT ışığının yanıp sönmesi durur ve yeşil yanar.) 
Not: Bu ışık, esnasında ve bir programın Son Bakım 
aşamasında da turuncu yanıp söner.

10. Kurutma döngüsünün sonunda Son (End) ışığı yanar ve 
şunlardan biri olur: 
- Sesli uyarı 3 kez bipleyerek size programın bittiğini 
bildirir. 
veya 
- Kırışıklık Azaltma seçeneğini seçtiyseniz ve çamaşırları 
hemen çıkartmazsanız çamaşırlar 10 saat boyunca veya 
siz kapağı açana kadar ara ara döndürülecektir, program 
bittiğinde sesli uyarı 3 kez bipleyerek sizi uyaracaktır.

11. Kapağı açın, çamaşırları dışarı çıkarın, filtreyi temizleyin 
ve yerine takın. Su haznesini boşaltın ve yerine takın 
(bkz. Bakım).

12. Kurutucuyu fişten çekin.

Not: Bu kurutma makinesi, yeni enerji tasarrufu yönetmeliklerine uygun olarak, yaklaşık 30 dakika boyunca hiçbir etkinliğin 
tespit edilmemesinin ardından devreye giren otomatik bekleme sistemi ile donatılmıştır. Kurutucu tekrar çalışana kadar 
AÇMA/KAPAMA düğmesini basılı tutun.

12
3

4
5

6

7

8 9 10

11

12
13

14

15
16

12
3

4
5

6

7

8 9 10

11

12
13

14

15
16



10

TR n° Program Programlar tablosu
Programların süresini ekran üzerinde kontrol etmek mümkündür1.

D e v i r 
süresi*

1

Standart 
Pamuklu

• Bu program pamuklu öğeler içindir.
• AB Yönetmeliği 392/2012 uyarınca Standart Pamuklu programı Yüksek Isı ve Kuruluk Seviyesi Kuru Gardrop 

seçimi ile Yüksek Isı’dır (Standart konfigürasyon/önceden belirlenmiş). Bu program enerji tüketimi açısından en 
etkili programdır (UE 392/2012).

140

max

2

Gömlek - 
Pamuklu

• Bu, pamuklu gömlekler programıdır.
• Kuru Gardrop ayarı kullanılarak kurutulan ürünler genelikle kullanmaya hazırdır, kenarlar veya dikişli 

yerleri hafif nemli kalabilir. Eğer böyle bir  durum varsa gömleklerin tersini çevirmeyi ve programı kısa bir 
süreliğine yeniden çalıştırmayı  deneyiniz.

80

3 kg 65

3
Nevresim-

ler

• Bu pamuklu havlu ve çarşaflar için bir programdır.
• Ekstra kuru ayarı kullanılarak kurutulan ürünler genellikle kullanıma hazırdır; özellikle büyük ürünlerde 

kenarlar veya dikişli yerleri hafifçe nemli kalabilir. Eğer böyle bir durum varsa, ürünleri makineye sokarak  
programı kısa bir süreliğine yeniden çalıştırmayı deneyiniz.

170

max

4
Sentetikler • Bu program bir Sentetik düşük ısı ayarı veya Sentetik/Koton karışımı orta ısı ayarı programıdır.

65
3 kg

5

Anti - 
Alerji

Bu program, Allergy UK (Alerji ingiltere) tarafından verilen ve özel Anti Alerji programı ile 
giysilerden alerjenlerin etkili bir şekilde azaltıldığını ve ortadan kaldırıldığını gösteren “Onay 
Mühürü” tasdikine sahiptir. Bu program sayesinde uzun süre boyunca sabit bir sıcaklığın 
tutulmasıyla en sık görülen alerjenlerin (ev tozu akarları) etkileri nötrleştirilir. 200Maksimum 

veya

4 kg

6
Hızlı 

Kurutma

•  Küçük yükler için kurutma süresi, pamuklular için %53’e (High Heat opsiyonu ile - Yoğun 
Kurutma) ve sentetik elyaflar için %50’ye kadar (Low Heat opsiyonu ile - Normal Kurutma) çok 
yüksek bir zaman tasarrufu ile çok azalır. 
 Yük : 1 kg. Kurutma seviyesi : sadece Gardrop.

30

1 kg

7

 Kot 
(Kotlar)

• Bu, denim pamuktan yapılan kotlar programıdır. Kotlarınızı kurutmadan önce ön cepleri dışarı çıkarın.
• Koyu ve açık renkleri karıştırmayın.
• Ceket gibi aynı malzemeden yapılmış diğer giyecekler için de kullanılabilir.
• Ekstra kuru ayarı kullanılarak kurutulan ürünler genellikle giyilmeye hazırdır, kenarlar ve kol ağızları çok 

hafif nemli olabilir. Bu durumda kotları tersine çevirin ve programı bir kez daha kısa süre çalıştırın.

! Kotlarınızın bel lastikleri, metal düğme veya süslemeleri varsa bu programı kullanmamanızı öneririz.

75

3 kg

8

Narinler • Bu program narin giysilerinizi kurutmak içindir, örneğin Akrilik.
• Bu programla kurutulan çamaşırlar genellikle giyilmeye hazırdır, ancak bazı ağır giyeceklerde kenarlar hafif 

nemli olabilir. Bunun olması durumunda, giyecekleri tersine çevirmeyi ve programı kısa süre için yeniden 
çalıştırmayı deneyin.

120

2 kg

9

Bebek
• Bu program bebeğinizin hassas küçük giysilerini ve yatak örtülerini (pamuklu ve flonil) ve sizin hassas 

kıyafetlerinizi kurutmak içindir.
• Plastik koruyucuları olan bebek önlükleri ve uyku pantalonları gibi eşyaları KURUTMAYIN.
• Bu programla kurutulan çamaşırlar genellikle giyilmeye hazırdır, ancak bazı ağır giyeceklerde kenarlar hafif 

nemli olabilir. Bunun olması durumunda, giyecekleri tersine çevirmeyi ve programı kısa süre için yeniden 
çalıştırmayı deneyin.

85

2 kg

Not: 
1 - Bu programların süresi, çamağır miktarı, kumağ çeğidi, kullanılan kurutma tambur devri ve seçilen opsiyonlara göre değiğiklik gösterebilir. 
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Programların süresini ekran üzerinde kontrol etmek mümkündür1.

D e v i r 
süresi*

10

Yünlü
• Bu program sembolüne sahip güvenli giysileri kurutmak içindir .
• Kurutma öncesinde giysilerin tersine çevrilmesini tavsiye ederiz.
• Bu program ile kurutulan çamaşırlar giyilmeye hazırdır, ancak bazı ağır giysilerde uçlar hafif ıslak kalabilir. 

Bunların doğal şekilde kurumasını sağlayın, aşırı kurutma giysiye zarar verebilir.
! Diğer malzemeler gibi, yünün çekmesi de geri döndürülemez örn. çektiği takdirde orijinal boyutuna ve şekline 
geri dönmez.
! Bu program Akrilik giysiler için uygun değildir.

60

1 kg

11

İpekli • Bu, hassas ipekliler programıdır.
• Gardrop kuru ayarı kullanılarak kurutulan ürünler genellikle kullanıma hazırdır, ancak bazı giyisilerde 

kenarlar çok hafif nemli olabilir. Bu durumda bunları açın veya tersine çevirin ve programı bir kez daha kısa 
süre çalıştırın.

50
0,5 kg

12

Peluş 
Oyun-
caklar 

• Açık havada kurutmaya göre kurutma süresi çok daha kısa olacağından bu programla peluş oyuncakları 
daha sık yıkayabilir ve tozlarından daha kolay kurtulabilirsiniz. Orijinal görünümünü ve tüylerin parlaklığını 
korumak için düşük ısıda ve yumuşak mekanik çalışmayla kurutma yapan hassas kurutma programıdır.

Not: Alerjiden korunmak için peluş oyuncakları 24 saat dondurun ve ardından yıkayıp kurutun. Bunu 6 haftada 
bir tekrarlayın.
• Kurutmadan önce giysi, yaka veya ses kutuları gibi aksesuarları çıkarın ve bir giysiyle kuruttuktan sonra 

plastik gözleri, bantla koruyun.
• Program süresi kurutulmakta olan çamaşırın miktarına göre değiecektir.
• Maksimum yük 2,5 kg’dan fazla olmamalıdır ve tek bir çamaşırın ağırlığı 600g.’ı geçmemelidir.

230

2,5 kg

13

Sıcaklık 
Keyfi

•  Sıcak Kucaklama devresi, banyo veya duş sonrası hoş bir ısı duygusu için havluları ve 
bornozları ısıtmaya yarar. Aynı zamanda kıyafetleri kışın giymeden önce ısıtmaya da yarar.
Devre, kıyafetleri 37°’de (vücut ısısı) ısıtır ve aynı sıcaklık derecesini kullanıcı devreyi kesene 
kadar korur. - 

3 kg

14

Kolay Ütü

Kolay ütüleme, uzun zamandır aynı pozisyonda kalan kumaşların liflerini şişiren 10 dakikalık kısa 
bir programdır (8 dakikalık ısıtmadan sonra 2 dakikalık soğuk kurutma). Devre, ütülenmelerini ve 
katlanmalarını kolaylaştırarak çamaşırların liflerini genişletir.
! Kolay ütüleme, bir kurutma programı değildir ve bu nedenle, henüz ıslak olan çamaşırlar ile 
kullanılmamalıdır.
En iyi sonuçlar için:
1. Tamburu maksimum kapasitenin üzerinde doldurmayınız. Aşağıdaki değerler, kuru çamaşırların 
ağırlığına ilişkindir:
Pamuklu ve Pamuk karışımlı 2,5 kg,Sentetik kumaşlar 2 Kg, Kot pantalon  2Kg. 
2. Kurutma makinesini program bitiminden hemen sonra boşaltınız; çamaşırları asınız, katlayınız 
veya ütüleyiniz ve daha sonra dolaba yeniden yerleştiriniz. Eğer mümkün değil ise, programı 
tekrarlayınız. Kolay ütüleme sonucunda ortaya çıkan etki, kumaştan kumaşa farklılık gösterir. 

10

-

15

Hava
landırma

! “Yenile” programı kurutma programı değildir ve ıslak çamaşırlar için kullanılmamalıdır
• Herhangi bir yük seviyesinde kullanılabilir ama küçük ağırlıklarda daha etkilidir.
• Kurutucunuzu aşırı yüklemeyiniz (bkz Çamaşır).
• Bu, 20 dakikalık giyeceklerinize soğuk hava üfleyen bir programdır. Ayrıca sıcak giysilerini soğutmak için 

de kullanılır.
20

-

Not: 
1 - Bu programların süresi, çamağır miktarı, kumağ çeğidi, kullanılan kurutma tambur devri ve seçilen opsiyonlara göre değiğiklik gösterebilir. 
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Kontroller
! Uyarι, Uyarι, BAŞLAT/DURDUR düğmesine , bastιktan 
sonra, program değiştirilemez.
Seçilen bir programι değiştirmek için BAŞLAT/DURDUR 
düğmesine , basιn, ιşιk durdurulan programι belirtmek 
için Bal Renginde yanιp sönecektir. Yeni programι ve gerekli 
opsiyonlarι seçince, ιşιk yeşil renkte yanιp sönecektir. 
BAŞLAT/DURDUR düğmesine  tekrar basιnca yeni bir 
program başlayacaktιr.

•  Opsiyon düğmeleri / İkonlaİr
Bu tuşlar seçilen programı istenen amaca göre 
ayarlamak için kullanılır.
Tüm opsiyonlar, tüm programlar için mevcut 
değildir. Bazı opsiyonlar, önceden ayarlanmış başka 
programlara uyumludur.  Şayet opsiyon istenen 
programa uyumlu değilse ve ilgili tuşa basılırsa, 
3 kez sinyal sesi duyulur. Eğer opsiyon programa 
uyumluysa, seçilen tuşun ışığı yanık kalacaktır.

Aşama (  Kurutma, Serin Kurutma, Bitirme)/
Gecikme(3 saat 6 saat 9 saat) Işıkları
When the light next to the delay button is on, these lights 
flash to indicate the delay time selected. During other 
programmes they indicate the progress of the dryer, each 
one comes on as the corresponding phase starts.

Zaman Erteleme
Bazı programların başlangıç zamanı(Başlatma ve 
Programlar’a bakınız) 3 saatlik dilimlerde 9 saate kadar 
uzatılabilir. Zamanlayıcılı Kurutma’yı kurmadan önce 
su haznesinin boşaltılmış olduğundan emin olunuz. 
Zamanlayıcılı kurutma başlayınca, yanındaki düğmenin 
ışığı yanacaktır ve seçilen süreyi gösteren ışık yanıp 
sönecektir(başlatma düğmesine basıldıktan sonra). 
Kurutmaya başlama zamanını seçmek için Zamanlayıcılı 
Kurutma düğmesine basın ve düğmenin yanındaki ışık 3 
saatlik gecikme ışığı ile birlikte yanacaktır. Düğmeye tekrar 
basınca zamanlayıcı 6 saate ayarlanacaktır. 3 saat ışığı 
sönüp 6 saat ışığı yanacaktır. Düğmeye her bastığınızda 
başlatma zamanı, ilgili ışığın da göstereceği gibi, 3 
saat atarak ayarlanmış olacaktır. 9 saat ışığı yanıyorsa, 
düğmeye tekrar basarak işlemi iptal etmek mümkündür.
On/Off (Aç/Kapat) düğmelerine basmak da işlemi iptal 
ettirecektir.

Ektra Bakım
Pamuklular için doğru tambur rotasyonlu (son 
döndürmede azalan) ve doğru ısı seçimli Anti-Ageing 
fonksiyonu ile çamaşırlarınız uzun süre parlaklığını korur.

Kırışık Azaltma
Ön bakım  opsiyonu sadece zamanlayıcı kurutma 
seçildiği zaman kullanılabilir. Çamaşırları zamanlayıcı 
kurutma sırasında ara sıra çevirip kurutmak suretiyle 
kırışma oluşmasını önler. Son bakım opsiyonu 
çamaşırları kurutma işlemi bittikten sonra ara sıra çevirir 
ve serin kurutma devirleri ile kırışma oluşumunu önler.
Bu esnada makinayı hemen boşaltmamanız gerekir. Bitiş 
ışığı bu evre sırasında yanar. Not: Başlat/Durdur ışığı bu 
evre sırasında turuncu renkte yanıp söner.
Bu opsiyonu seçmek suretiyle, şayet uygunsa hem ön 
hem son bakım fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Yüksek Isı
Bu düğmeye basıldığında yüksek ısı seçilir ve düğmenin 
yanındaki ışık yanar.

Eğer düğmenin yanındaki ışık yanıyorsa, düğmeye basarak 
düşük ısı seçilebilir ve bu durumda ışık söner.
Bu ayarı yapmaya tüm programlar uygun değildir.

Su Boşaltma Işığı/ Su Haznesi
(Eğer kurutma makinenizi kendiliğinden su boşaltmaya ayarlı 
şekilde kurduysanız bu ışığın yanmasını dikkate almanıza 
gerek yoktur).
Bu ışığın (sabit olarak) yanması size su haznesini 
boşaltmanız gerektiğini hatırlatır.
Su haznesinin program esnasında dolması halinde, ısıtıcı 
kapanır ve kurutucu Serin Kurutma evresine geçer, ışık yanıp 
sönmeye başlar ve sesli uyarı bipler.
Su haznesini boşaltmanız ve kurutma makinesini baştan 
başlatmanız gerekir. Aksi takdirde çamaşırlar kurumayacaktır.
Kurutma makinesini yeniden başlattıktan kısa bir süre sonra 
ışık sönecektir.
Bu durumu önlemek için, kurutma makinenizin su haznesini 
her kullanım sonrası boşaltınız (Bakınız. Bakım).

Kapak Açma 
Program çalışırken kapağı açmak (veya Başlat/Durdur 
düğmesine basmak) kurutma makinesini durduracaktır ve 
aşağıdaki durumlar oluşacaktır:
Not: Başlat/Durdur ışığı programın Son Bakım aşamasında 
turuncu renkte yanıp söner .
• Başlat/Durdur ışığı turuncu renkte yanıp söner. 

Zamanlayıcılı kurutma evresinde zaman geriye doğru 
azalmaya devam eder.

• Başlat/Durdur düğmesine geç zamanlı programı 
başlatmak için basılmalıdır. Geç başlatma ışıklarından 
biri hali hazırdaki geç zamanlı programı göstermek üzere 
yanıp söner.

• Başlat/Durdur düğmesine  programı devam ettirmek için 
basılmalıdır. Hali hazırdaki durumu göstermek üzere 
evre ışıkları değişir ve Başlat/Durdur ışığı yanıp sönmeyi 
bırakarak yeşil renge döner. Kurutma programının Son 
Bakım aşamasında program sona erer.

• Başlat/Durdur düğmesine basılarak yeni bir program en 
baştan başlatılır.

• Programlar kolunu döndürerek yeni bir program 
seçildiğinde Başlat/Durdur ışığı yeşil renkte yanıp 
sönecektir. Çamaşırlar yeterince kuru ise, Tazelik 
programı ile çamaşırları serinletebilirsiniz.

• Yeni bir programa başlamak için Başlat/Durdur 
düğmesine basınız.

Not:  Elektrik kesintisi halinde güç düğmesini kapatınız ya 
da fişi prizden çekiniz. Yeniden elektrik geldiğinde, ON/
OFF düğmesine basılı tutarak makinenin yeniden açılmasını 
bekleyiniz ve akabinde Başlat/Durdur düğmesine basınız.
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• Çamaşırların tamburlu kurutma işlemine maruz 

bırakılabileceğini doğrulamak için, farklı çamaşırların 
etiketleri üzerinde aktarılan sembolleri kontrol ediniz.

• Kumaş tipine göre çamaşırları ayırınız.
• Cepleri boşaltınız ve düğmeleri kontrol ediniz.
• Fermuarları ve kopçaları kapatınız ve kemerleri ve 

kravatları sıkmadan bağlayınız.
• Olası suyun büyük bir kısmını gidermek için çamaşırları 

sıkınız.

! Tamamen su dolu çamaşırlar ile kurutma makinesini 
doldurmayınız.

Maksimum doldurma boyutları
Tamburu maksimum kapasitenin üzerinde doldurmayınız.
Aşağıdaki değerler, kuru çamaşırların ağırlığına ilişkindir:
Doğal lifl er: maksimum     kg
Sentetik lifl er: maksimum     kg

! Kurutma makinesinin performansının azalmasını 
önlemek için, kurutma makinesini fazla doldurmayınız.

Bakım etiketleri
Ürün etiketlerini, özellikle de bu ürünler ilk defa kurutma 
makinesine giriyor ise, kontrol ediniz. Aşağıda en yaygın 
semboller aktarılmaktadır:

  Kurutma makinesine girebilir.

  Kurutma makinesinde kurutulamaz.

  Yüksek sıcaklık derecesinde kurutunuz.

  Düşük sıcaklık derecesinde kurutunuz.

Kurutma süreleri
Kurutma süreleri tahminidir ve aşağıdaki durumlara göre 
değişebilir:

•  Santrifüjden sonra ürünler tarafından tutulan su miktarı: 
havlular ve hassas ürünler çok su çekerler.

•  Kumaş: Aynı kumaştan olan ürünler, fakat farklı atkı ipliği ve 
kalınlık ile farklı kurutma süreleri gösterebilirler.

•  Çamaşır miktarı: doldurulan tek ve küçük ürünler 
kurutulmak için daha fazla süre harcayabilirler.

•  Kurutma: eğer ürünler ütülenmek zorunda ise biraz nemli iken 
makineden çıkarılabilirler. Tamamen kurutulmak zorunda olan 
ürünler ise daha uzun süre makinede bırakılabilirler.

•  Ayarlanan sıcaklık derecesi.

•  Odanın sıcaklığı: kurutma makinesinin içinde bulunduğu 
odanın sıcaklık derecesi ne kadar düşük olursa, ürünlerin 
kurutulması için de o kadar fazla süre gerekecektir.

•  Hacim: bazı hacimli ürünler kurutma aşamasında özel dikkat 
gerektirirler. Bu ürünleri çıkarmanız, çırpmanız ve yeniden 
kurutma makinesine koymanız tavsiye edilir: bu işlem, kurutma 
devresi sırasında birden fazla tekrarlanmalıdır.

! Ürünleri fazla kurutmayınız.
Bütün kumaşlar, yumuşaklıklarını ve şeffafl ıklarını muhafaza 
etmeye yarayan doğal nemlilik içermektedirler.

Aşağıdaki tablo, saat cinsinden TAHMİNİ kurutma sürelerini 
göstermektedir:
Verilen süreler, giysilerin otomatik Kurutma programlarına ilişkindir.
En uygun süre opsiyonunu daha iyi seçmek için, Süreli 
kurutma ayarları da belirtilmektedir.
Ağırlıklar, kuru çamaşırlara ilişkindir.

Çamaşırlar

8
3

Pamuklular

1 Kg 2 Kg 3 Kg 4 Kg 5 Kg 6 Kg 7 Kg 8 Kg

Otomatik 
dakika 

cinsinden
30-40 40-55 55-70 70-80 80-90 95-120 120-140 130-160

Çamaşır makinesinde dakika başına 800-1000 dönüşlü kurutma süreleri.

Sentetikler

1 Kg 2 Kg 3 Kg

Otomatik dakika cinsinden 40-50 50-70 70-90

Çamaşır makinesinde süresi kısaltılmış santrifüjlü kurutma süreleri.

Narinler 
(Akrilikler)

1 Kg 2 Kg

Süresi ayarlanan Kurutma işleminin 
Ayarlanması 40-80 60-120

Çamaşır makinesinde süresi kısaltılmış santrifüjlü kurutma süreleri.

• Not: Kurutma evresinin sonunda, eğer pamuklularla sentetikleri bir arada koyduysanız, pamuklular hala nemli kalmış 
olabilecektir. Bu durumda yapmanız gereken tek şey, nemli kalmış pamukluları yeniden makineye atarak ek bir kısa 
kurutma programı seçmektir.
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Sorun giderme 

Olası sebepler / Çözüm önerisi:

• Fiş prize tam takılı değildir ya da güç bağlantısı sağlanamıyordur.
• Elektrik kesintisi olmuş olabilir.
• Sigorta atmış olabilir. Prize başka bir fiş takmayı deneyiniz.
• Uzatma kablosu mu kullanıyorsunuz? Kurutma makinesinin fişini doğrudan prize 

takmayı deneyiniz.
• Kapak tam kapanmamış olabilir mi?
• PROGRAMLAR kolu doğru bir şekilde ayarlanmamış olabilir. (Bakınız. Başlatma 

ve Programlar).
• Başlat/Durdur düğmesine basılmamıştır (Bakınız. Başlatma ve Programlar).

• Geç zamanlı bir program seçtiniz. (Bakınız. Başlatma ve Programlar).

• Filtre temizlenmemiş durumdadır (Bakınız.Bakım).
• Su haznesinin boşaltılması gerekiyor olabilir mi? Su boşaltma uyarı ışığı yanıp 

sönüyor mu? (Bakınız.Bakım).
• Kondensatörün temizlenmesi gerekiyor olabilir mi? (Bakınız.Bakım).
• Kurutacağınız çamaşırın kumaşına uygun ısı seçilmemiştir. (Bakınız Başlatma ve 

Programlar ve Çamaşırlar).
• Yüklenen çamaşırlara uygun doğru kurutma zamanı seçilmemiştir. (Bakınız  

Çamaşırlar).
• Hava akımının geçtiği ızgara tıkanmıştır. (Bakınız. Kurulum. Bakınız. Bakım).
• Çamaşırlar makineye çok fazla ıslak durumda konulmuştur. (Bakınız. Çamaşırlar).
• Kurutma makinesine çok fazla çamaşır yüklenmiştir. (Bakınız. Çamaşırlar).

• Program başlarken su haznesi büyük ihtimalle boşaltılmamıştır. Su haznesini 
boşaltma uyarısını beklemeyin, her yeni kurutma programına başlamadan önce 
hazneyi boşaltın. (Bakınız. Bakım).

• Bu normaldir, ışık hazne dolu olduğunda yanıp söner. Işık sabit yanıyor ve yanıp 
sönmüyorsa, bu size su haznesini boşaltmanızı hatırlatan bir uyarıdır. (Başlatma 
ve Programlar kısmına bakınız).

• Opsiyon ışıkları ve BAŞLAT/DURDUR ışığı diğer ışıklarla aynı anda yanıp 
sönüyorsa:
 - Cihazı kapatınız ve fişi çekiniz. Filtreyi ve kondensatörü temizleyiniz.(Bakım 

kısmına bakınız). Fişi yeniden takınız. Cihazı açınız ve başka bir program 
başlatınız. Eğer aynı ışıklar yanıyorsa, Yetkili Servis ile irtibat kurunuz 
(Bakınız:Servis).

! Güvenlik sebebiyle kurutma makinesi en fazla 5 saatlik programda çalışır. Otomatik 
programla son nem ayarı yapılmadıysa kurutma makinesi programı tamamlar ve 
durur. Yukarıdaki hususları konrtrol ettikten sonra cihazı tekrar programlayınız. Eğer 
çamaşırlar hala ıslak çıkıyorsa Yetkili Servis ile irtibat kurunuz. (Bakınız. Servis)

• Kurutma makinesi, enerji tasarrufu için bekleme (standby) moduna geçmiştir. Bu 
durum şu hallerde gerçekleşir:
 - Cihazı açık bırakmışsanız ya da güç kesintisi olmuşsa.
 - Bir program başlatmadan cihazı açık bırakmışsanız.
 - Kurutma programı sona erdikten sonra.

Aç/Kapat (On/Off) düğmesine basıp bir süre basılı tutunuz. Işıklar yeniden 
yanacaktır.

Sorun:

Kurutma makinesi çalışmaya 
başlamıyor.

Kurutma evresi başlamıyor.

Kurutma işlemi çok uzun zaman alıyor.

Kurutma makinesi kısa süre kullanılmış 
olmasına rağmen su haznesi uyarı 
ışığı yanıp sönüyor.

Su boşaltma uyarı ışığı yanıyor ancak 
su haznesi dolu değil.

OPSİYON ışıkları ve BAŞLAT/DURDUR 
ışıkları turuncu renkte yanıp sönüyor.

Program bittikten sonra çamaşırlar, 
beklenenden daha nemli çıkıyor.

Kurutma makinesi açık olduğu halde 
kontrol panelindeki ışıklar sönük.

Birgün kurutma makineniz iyi çalışmıyor olabilir. Servis Merkezini aramadan önce Bakınız Servis),aşağıdaki hususları gözden 
geçiriniz:

Not: 
Kurutma makinesi, enerji tasarruf normaları çerçevesinde otomatik bir bekleme (standby) sistemi ile donatılmış olup, bu sistem 30 dakika boyun-
ca hiçbir işlem algılamadığında devreye girer. Cihazın yeniden devreye girmesi için Aç/Kapat (On/Off) düğmesine basıp bir süre basılı tutunuz.
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Bu elektrikli ev aleti, aşağıdaki CE direktifl erine uygundur: 

- LVD 2014/35/EU,  EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU.

Teknik Servis

Bizimle İletişim
Hotpoint Servis – Güvenebileceğiniz servis hizmeti
Hotpoint olarak, Türkiye’nin neresinde olursanız olun sizlere mümkün olan en iyi servis  hizmetini 
sunabilmekten gurur duyuyoruz.
Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, hiç kimse Hotpoint - Ariston cihazınızı, yardım için gelişmiş teknolojik a
raçlara sahip Yetkili  Teknik Servisimizden daha iyi bilemez.
Siz nerede iseniz biz oradayız  – Yaklaşık  800  adet  eğitimli Hotpoint teknisyeni ile tüm Türkiye’de hızlı ve güvenilir hizmet.
Çağrı merkezi hizmeti:Türkiye’nin her yerinden  tek numara ile (444 50 10)  tüm yetkili servislerimize ve çağrı merkezilerimize 
ulaşabilirsiniz. Pazartesi - Cumartesi arası 08:00 -20:00 saat aralığında hizmet veren ekiplerimiz müşteri memnuniyeti ilkesi ile 
sizlere en hızlı çözümleri sunmak için eğitilmiştir.
Cihazın ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

444 50 10

servis

Üretici Firma:
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano Italy
Tel: +39 0732 66 11

İthalatçı Firma: 
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok. 
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Faks: (0212) 212 95 59

Satış Sonrası Hizmetler:
Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00

Geri dönü�üm ve imha etme hakkında bilgiler 
Çevrenin korunması konusundaki daimi vazifemiz çerçevesinde, müşteri maliyetlerini azaltmak ve malzeme atıklarını minimuma 
indirmek için kaliteli geri dönüştürülmüş parçaları kullanma hakkını saklı tutuyoruz.
• Ambalaj malzemelerinin tasfi ye edilmesi: ambalaji geri dönüstürmemize olanak taniyacak yerel mevzuatlari takip ediniz.
• Çocuklardaki kaza riskini azaltmak için, kapağı ve prizi çıkartınız ve tam anlamıyla cihaza uygun olarak besleme kablosunu 

kesiniz. Elektrikli ev aletinin bir akım prizine artık bağlı olmadığından emin olmak için, bu parçaları ayrı ayrı imha ediniz.

Eski elektrikli ev aletlerinin atılması
Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını (RAEE) değerlendirme konusunu düzenleyen 2012/19/CE sayılı Avrupa 
Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların kentsel katı atık genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür. Kullanılmayan 
cihazların, madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına 
olası zararları engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekmektedir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrı toplama hükümlerini 

hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti olan sepet sembolü verilmiştir.
Cihazların tasfi ye edilmesi konusunda daha geniş bilgi almak için cihaz sahiplerinin mevcut müşteri hizmetine veya satış 
noktalarına başvurulması gerekir. 
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği - AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Teknik servis ile telefon irtibatında bulunmadan 
önce:

• Kisisel olarak arizayi düzeltmenin mümkün olup 
olmadigini görmek için sorunlarin çözüm rehberini takip 
ediniz (bakiniz Sorunlar ve çözümleri).

• Aksi takdirde, kurutma makinesini kapatınız ve en yakın 
Teknik Servisi çağırınız. 

Teknik servise bildirilecek veriler:

• Ad, adres ve posta kodu;
• telefon numarasi;
• arıza tipi;
• satin alim tarihi;
• cihazin modeli (Mod.);
• kurutma makinesinin seri numarasi (S/N).
Bu bilgiler, yuvarlak camın arkasına tatbik edilen veri etiketi 
üzerinde bulunmaktadır.

Yedek parçalar
Bu kurutma makinesi, komplike bir makinedir. Kişisel 
olarak makineyi tamir etmeye kalkışarak veya nitelikli 
olmayan bir kişiye onarması için teslim ederek, kişilerin 
güvenliğini tehlikeye atma, makineye zarar verme ve yedek 
parçalar üzerindeki garantiyi geçersiz kılma göze alınır.
Bu makinenin kullanımı ile ilgili sorunlar olması halinde, 
her zaman yetkili bir teknik elemana başvurunuz.
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