
Sağlık & Güvenlik ve Montaj kılavuzu



2

   TÜRKÇE
Sağlık ve Güvenlik kılavuzu .............................................................................................................. 3
Satiş sonrasi hizmetler ...................................................................................................................... 6
Kurulum Kılavuzu .............................................................................................................................. 7 

TR



3

GÜVENLİK TALİMATLARI

OKUNMASI VE UYULMASI 
ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR
Cihazı kullanmadan önce, bu 
güvenlik talimatlarını dikkatlice 
okuyun.
Gelecekte başvurmak üzere 
elinizin altında bulundurun. 
Bu talimatlar ve cihazın kendisi, 
her zaman okunması ve 
uyulması gereken önemli 
güvenlik mesajları 
içermektedir. 
Üretici, bu güvenlik 
talimatlarına uyulmaması, 
cihazın yanlış kullanılması veya 
kontrollerin yanlış ayarlanması 
ile ilgili her türlü sorumluluğu 
reddeder.

GÜVENLİK UYARILARI
Çok küçük (0-3 yaş) ve küçük 
çocuklar (3-8 yaş), sürekli 
gözetim altında 
bulundurulmadıkları sürece 
cihazdan uzak tutulacaktır. 8 
yaşında ve daha büyük çocuklar 
ile fiziksel, duyumsal veya 
zihinsel özellikleri kısıtlı veya 
tecrübe ve bilgi bakımından 
yetersiz kişiler, bu cihazı ancak 
gözetim sağlanması veya 
cihazın güvenli şekilde 
kullanımına ilişkin talimat 
almaları ve tehlike arz eden 
mevcut durumları anlaşılması 
durumunda kullanabilir. 
Çocukların cihaz ile oynamasına 
izin verilmemelidir. Temizleme 
ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz 
çocuklar tarafından 
gerçekleştirilmemelidir.

İZİN VERİLEN KULLANIM
DİKKAT: Bu cihaz, harici bir 
zamanlayıcı veya ayrı bir 
uzaktan kumandalı sistem 
yardımıyla çalıştırılmak üzere 
tasarlanmamıştır. 

Bu cihaz sadece ev kullanımına 
yöneliktir; profesyonel kullanım 
için uygun değildir.
Cihazı dış ortamda kullanmayın.
Cihazın içinde veya yakınında 
aerosol kutuları gibi patlayıcı 
veya yanıcı maddeler 
depolamayın ve benzin veya 
diğer yanıcı malzemeler 
kullanmayın veya buralara bu 
maddeleri yerleştirmeyin: cihaz 
yanlışlıkla çalıştırılırsa yangın 
çıkabilir.
Bu cihazın evde ve aşağıdakiler 
gibi, benzer uygulamalarda 
kullanılması düşünülmüştür:
• dükkan, işyeri ve diğer iş 

ortamlarında personel 
mutfağı alanları;

• çiftlik evleri;
• otel, motel ve diğer konut 

tipi yerlerde müşteriler 
tarafından kullanım;

• pansiyon benzeri ortamlar.
Cihaz, bu kılavuzda yer alan 
talimatlara uygun olarak 
yalnızca ev bulaşıklarını 
yıkamak için kullanılmalıdır. 
Her çevrimin sonunda ve cihazı 
temizlemeden veya herhangi 
bir bakım işlemi 
gerçekleştirmeden önce su 
besleme musluğu kapatılmalı 
ve fiş elektrik prizinden 
çıkarılmalıdır.
Herhangi bir arıza durumunda 
da cihazın bağlantısını kesin.

MONTAJ
Cihazın taşınması ve montajı iki 
veya daha fazla kişi ile 
yapılmalıdır. Cihazı 
ambalajından çıkarmak ve 
monte etmek için koruyucu 
eldiven kullanın.
Montaj ve onarım işlemleri 
kalifiye bir teknisyen tarafından, 
üreticinin talimatlarına ve yerel 

güvenlik yönetmeliklerine 
uygun olarak 
gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı 
kılavuzunda özellikle 
belirtilmediği sürece, bu cihazın 
hiçbir parçasını onarmayın veya 
değiştirmeyin.
Montaj işlemleri çocuklar 
tarafından 
gerçekleştirilmemelidir. Montaj 
sırasında çocukları uzak tutun. 
Montaj sırasında ve sonrasında, 
ambalaj malzemelerini (plastik 
poşetler, polistiren parçalar, vs.) 
çocukların ulaşamayacağı 
yerlere koyun.
Cihazın ambalajını açtıktan 
sonra, cihazın nakliye sırasında 
hasar görmemiş olduğundan 
emin olun. Eğer bir sorun varsa, 
cihazı satın aldığınız yeri veya 
en yakın servisi arayın.
Herhangi bir montaj işlemi 
yapmadan önce, cihazın fişi 
elektrik prizinden çekilmelidir.
Kurulum işlemi esnasında, 
elektrik kablosunun cihazın 
altında kalarak hasar 
görmemesine dikkat edin.
Cihazı, ancak montaj 
tamamlandıktan sonra 
etkinleştirin.
Bütün su bağlantıları üreticinin 
talimatlarına ve geçerli yerel 
güvenlik düzenlemelerine 
uygun olarak yetkili bir 
elektrikçi tarafından 
yapılmalıdır.
Cihaz, su şebekesine yeni 
hortum takımları ile 
bağlanacaktır. Eski hortum 
takımları kullanılmamalıdır.
Çalışma sırasında gevşemelerini 
engellemek amacıyla bütün 
hortumların güvenli bir şekilde 
kelepçelenmesi gerekir.
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Tüm yerel su düzenlemelerine 
harfiyen uyun. Su besleme 
basıncı 0,05 - 1,0 MPa.
Giriş suyunun sıcaklığı, bulaşık 
makinesinin modeline bağlıdır. 
Takılı giriş hortumunda "25°C 
max" işareti varsa, izin verilen 
maksimum su sıcaklığı 25°C'dir. 
Diğer tüm modeller için izin 
verilen maksimum su sıcaklığı 
60°C'dir.
Hortumları kesmeyin ve su 
kesme sistemli bir cihazın 
mevcut olması halinde bağlantı 
hortumunun plastik kutusunu 
suya batırmayın.
Eğer hortumlar yeterince uzun 
değilse, bölgenizdeki yetkili 
satıcıya başvurun.
Giriş ve tahliye hortumlarının 
bükülmediğinden ve 
ezilmediğinden emin olun. İlk 
kez çalıştırmadan önce besleme 
ve tahliye hortumunun 
sızdırmazlığını kontrol edin.
Kullanım sırasında, cihazın 
duvara veya mobilya sırtına 
yaklaşması şeklinde arka duvara 
ulaşım kısıtlanmış olmalıdır.
Cihazı monte ederken, dört 
ayağının da sabit ve yerle temas 
ettiğinden emin olun, gerekirse 
ayarlayın ve su terazisi 
kullanarak cihazın mükemmel 
bir şekilde seviyelendiğini 
kontrol edin.
Eğer cihazı bir dizi ünitenin 
sonuna kurarak yan panel 
erişilebilir hale getiriliyorsa, 
menteşeli bölümün ezilme 
riskine karşın korumaya 
alınması gerekir.
Tabanında havalandırma 
açıklıkları olan bulaşık 
makineleri için, açıklıklar halı ile 
kapatılmamalıdır.

ELEKTRİKSEL UYARILAR
Montaj işleminin yürürlükteki 
güvenlik kanunlarına uygun 
olması için, en az 3 mm kontak 

boşluğu olan omnipolar 
anahtar gereklidir ve cihaz 
topraklanmalıdır.
Güç kablosu hasarlıysa, eşdeğer 
bir kabloyla değiştirin. Güç 
kablosu, ancak üretici 
talimatına ve geçerli güvenlik 
yönetmeliklerine uygun olarak 
kalifiye bir teknisyen tarafından 
değiştirilmelidir. Yetkili servisi 
arayın. Takılan fiş, elektrik 
priziniz için uygun değilse, 
kalifiye bir teknisyenle irtibat 
kurun.
Güç kablosu, muhafazasına 
takıldığında, cihazı şebeke güç 
kaynağına bağlayabilecek 
uzunlukta olmalıdır. Cihazın 
güç besleme kablosunu 
çekiştirmeyin.
Uzatma kabloları, çoklu priz 
veya adaptörler kullanmayın. 
Eğer elektrik kablosu veya fiş 
hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi 
çalışmıyorsa veya hasar görmüş 
veya yere düşürülmüşse, bu 
cihazı çalıştırmayın. Kabloyu 
sıcak yüzeylerden uzak tutun. 
Montaj işlemi sonrasında 
elektrikli bileşenlere erişilmesi 
mümkün olmamalıdır. Cihaza 
ıslak uzuvlarınızla dokunmayın 
veya ayağınız çıplak 
durumdayken cihazı 
çalıştırmayın.

DOĞRU KULLANIM
Bulaşık makinesindeki su 
içilmez.
Maksimum yer ayar sayısı, ürün 
sayfasında gösterilmiştir.
Takılıp düşme tehlikesi teşkil 
ettiğinden, kapak açık 
konumda bırakılmamalıdır.
Açık makine kapağı, sadece 
dışarı çıkarılan dolu bir rafın 
ağırlığını taşıyabilir.
Kapağın üzerine herhangi bir 
cisim koymayın, oturmayın 
veya basmayın.

Yalnızca otomatik bulaşık 
makinesi için tasarlanmış 
deterjan ve durulama katkı 
maddelerini kullanın.
UYARI: Bulaşık makinesi 
deterjanları güçlü alkali içerir. 
Yutulduklarında son derece 
tehlikeli olabilirler. Cilt ve 
gözlerle temasından kaçının ve 
bulaşık makinesinin kapağı açık 
iken çocukları makineden uzak 
tutun.
Yıkama çevrimi 
tamamlandıktan sonra deterjan 
haznesinin boş olduğunu 
kontrol edin.
Deterjanları, parlatıcıyı ve tuzu 
çocukların ulaşamayacakları bir 
yerde saklayın.
UYARI: Bıçaklar ve keskin uçlu 
diğer aletler, sepete uç kısımları 
aşağı bakacak şekilde konmalı 
veya yatay konumda 
yerleştirilmelidir.
Her programın sonunda ve 
bulaşık makinesini 
temizlemeden veya herhangi 
bir bakım işlemi 
gerçekleştirmeden önce su 
besleme musluğu kapatılmalı 
ve fiş elektrik prizinden 
çıkarılmalıdır.
Herhangi bir arıza durumunda 
da bulaşık makinesinin 
bağlantısını kesin.

BAKIM VE TEMİZLİK
Asla buharlı temizleme cihazları 
kullanmayın. 
Temizlik ve bakım işlemleri için 
koruyucu eldiven giyin.
Herhangi bir bakım işlemi 
yapmadan önce, cihazın fişi 
elektrik prizinden çekilmelidir.
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ÇEVRENİN KORUNMASI

AMBALAJ MALZEMELERİNİN 
BERTARAFI
Ambalaj malzemesi 100% 
dönüştürülebilirdir ve geri 

dönüştürme simgesi ile 
işaretlenmiştir:
Bu nedenle ambalajın çeşitli 
parçaları, çöplerin imhasına 
yönelik yerel yönetmeliklere 
tümüyle uygun ve sorumlu bir 
şekilde atılmalıdır.

BEYAZ EŞYALARIN İMHASI
Cihazı hurdaya ayırırken, 
elektrik kablosunu keserek 
cihazı kullanılmaz hale getirin 
ve çocukların kolayca içine 
tırmanıp kapalı kalamayacağı 
şekilde kapakları ve raflarını 
(varsa) sökün.

Bu cihaz geri dönüştürülebilir 
 veya yeniden kullanılabilir 

malzemelerle üretilmiştir. Yerel 
atık imha yönetmeliklerine 
uygun olarak çöpe atılmalıdır.
Elektrikli ev eşyalarının 
muameleleri, geri kazanımı ve 
geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı 
bilgi için, ilgili yerel 
makamlarınızla, ev atıklarını 
toplama hizmetleriyle veya 
cihazı satın aldığınız yer ile 
temasa geçin.
Bu cihaz, Atık Elektrik ve 
Elektronik Cihazlar (WEEE) ile 
ilgili 2012/19/EU Avrupa 
Direktifine uygun olarak 
işaretlenmiştir.
Bu cihazın uygun olmayan 
biçimde atık maddeye 
dönüştürülmesi, çevre ve insan 
sağlığını tehlikeye sokacak 

potansiyel olumsuz sonuçlar 
doğurabileceği için, elden 
çıkarma esnasında uygun 
prosedürlerin takip edilmesi 
şarttır.

Ürün veya dokümanlar 

üzerindeki  simgesi, bu 
ürünün ev atığı gibi muamele 
görmemesi gerektiğini, bunun 
yerine elektrikli ve elektronik 
ekipmanların geri dönüşümü 
için uygun bir toplama 
merkezine gönderilmesi 
gerektiğini belirtir.

UYUMLULUK BEYANNAMESİ

Bu cihaz, aşağıdaki Avrupa 
Direktiflerinde yer alan 
gerekliliklere uygun olarak 
tasarlanmış, üretilmiş ve 
dağıtılmıştır: LVD 2014/35/EU, 
EMC 2014/30/EU 
ve RoHS 2011/65/EU.

Bu cihaz, aşağıdaki EC 
Direktiflerinin Ekotasarım ve 
enerji Etiketleme 
Gerekliliklerine uygun olarak 
tasarlanmış, üretilmiş ve 
dağıtılmıştır: 2009/125/EC ve 
2010/30/EU.
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SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Cihazin kullanim omru 10 yildir

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

TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DIKKAT 
EDILECEK KONULAR
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen 
kapalı olduğundan emin olunuz.
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile 
yapınız.
Taşıma esnasında üründe hasar ve arıza 
oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış 
etkenler nedeniyle ürünün zarar görmemesine 
dikkat ediniz.
Ambalajı zarar verebilecek nem, su, v.b. dış 
etkenlere karşı koruyunuz.
Cihazın montajı yetkili servis tarafından 
gerçekleştirilecektir.

TÜKETICILERIN SEÇIMLIK HAKLARI
• 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 masrafları 
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 kendilerine 
bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici 
tarafından azami otuz iş günü içerisinde, bu talep 
yerine getirilecektir.

KULLANIM HATALARI
• 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.

Türkiye Genel Dağıtıcısı 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

Üretici Firma:
Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (MI), Italy
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