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GÜVENLİK TALİMATLARI

OKUNMASI VE UYULMASI 
ÖNEMLİ BİLGİLER
Cihazı kullanmadan önce, bu 
güvenlik talimatlarını okuyun.
İleride başvurmak üzere saklayın.
Bu talimatlar ve cihazın kendisi, 
her zaman uyulması gereken 
önemli güvenlik uyarıları 
içermektedir.
Üretici, bu güvenlik talimatlarına 
uyulmaması, cihazın uygunsuz 
kullanımı ve kontrollerin yanlış 
ayarlanması ile ilgili her türlü 
sorumluluğu reddeder.

GÜVENLİK UYARILARI
Çok küçük (0-3 yaş) ve küçük 
çocuklar (3-8 yaş), devamlı 
gözetim altında tutulmadığı 
sürece cihazdan uzak 
tutulmalıdır.
8 yaşındaki ve daha büyük 
çocuklar ile fiziksel, algılama 
veya akli yetenekleri kısıtlı ya da 
deneyimi veya bilgisi olmayan 
kişiler, bu cihazı yalnızca gözetim 
altında olmaları ya da güvenli 
kullanım konusunda talimatlar 
almış ve söz konusu olabilecek 
tehlikeleri anlıyor olmaları 
durumunda kullanabilir. 
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 
Temizlik ve kullanıcı bakımı 
gözetim altında olmayan 
çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.
UYARI: Cihaz ve erişilebilir 
parçaları kullanım sırasında çok 
ısınır; sürekli gözetim altında 
olmadıkları sürece 8 yaşından 
küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
UYARI: Isıtma elemanlarına veya 
iç yüzeye dokunmaktan sakının 
- yanma riski.
Yiyecek kurutma esnasında 
cihazı asla denetimsiz 
bırakmayınız.
Cihaz sensör kullanımına 
uygunsa, yalnızca bu fırın için 
önerilen sıcaklık sensörünü 
kullanın.
Bileşenlerin tümü tamamen 
soğuyana kadar, giysilerinizi 
veya diğer yanıcı malzemeleri 

cihazdan uzak tutun.
Aşırı ısınmış yağlar ve sıvı yağlar 
kolaylıkla alev alırlar. Katı yağ, 
yağ bakımından zengin 
yiyecekler pişirirken veya alkol 
eklerken (örn. rom, konyak, 
şarap) her zaman dikkatli olun 
- yangın riski.
Isıtma elemanlarına 
dokunmamaya dikkat ederek, 
tavaları ve aksesuarları çıkarmak 
için fırın eldivenleri kullanın.
Pişirme bittikten sonra cihaz 
kapağını açarken dikkatli olun, 
cihazın kapağını tam açmadan 
sıcak havanın veya buharın azar 
azar çıkmasını bekleyin.
Fırının önündeki sıcak hava 
menfezlerini engellemeyin.

İZİN VERİLEN KULLANIM
DİKKAT: Bu cihaz, harici bir 
zaman ayarı veya ayrı bir 
uzaktan kumanda sistemi 
yardımıyla çalıştırılmak üzere 
tasarlanmamıştır.
Bu cihaz tamamen ev 
kullanımına yöneliktir; 
profesyonel kullanıma uygun 
değildir.
Cihazı dış mekanda 
kullanmayınız.
Aerosol kutuları gibi patlayıcı 
veya yanıcı maddeleri cihazın 
içinde veya yakınında 
saklamayın ve benzin veya diğer 
yanıcı malzemeleri cihazın içine 
veya yakınına yerleştirmeyin: 
cihaz yanlışlıkla çalıştırılırsa 
yangın çıkabilir.
Başka bir kullanıma (ör. odaları 
ısıtmak) izin verilmez.

MONTAJ
Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile 
kaldırılmalı ve monte edilmelidir. 
Cihazı ambalajından çıkarmak ve 
monte etmek için koruyucu 
eldiven kullanın.
Montaj ve tamir işlemleri kalifiye 
bir teknisyen tarafından, 
üreticinin talimatlarına ve yerel 
güvenlik yönetmeliklerine 
uygun şekilde yapılmalıdır. 

Kullanıcı kılavuzunda özellikle 
belirtilmedikçe, cihazın hiçbir 
parçasını tamir etmeyiniz veya 
değiştirmeyiniz.
Montaj işlemlerini çocuklar 
yapmamalıdır. Montaj sırasında 
çocukları uzak tutun. Ambalaj 
malzemelerini (plastik poşetler, 
polistiren parçalar, vs.), montaj 
esnasında ve sonrasında 
çocukların ulaşamayacağı 
yerlerde saklayın.
Cihazın ambalajını açtıktan 
sonra, cihazın nakliye sırasında 
hasar görmemiş olduğundan 
emin olun. Sorunla karşılaşmanız 
halinde, satıcınız veya size en 
yakın yetkili servisle temasa 
geçin.
Herhangi bir montaj işleminden 
önce, cihazın fişi elektrik 
prizinden çekilmelidir.
Montaj işlemi esnasında, cihazın 
elektrik kablosuna hasar 
vermemesine dikkat edin.
Cihazı ancak montaj 
tamamlandıktan sonra 
etkinleştirin.
Montajdan sonra, cihazın alt 
kısmı artık erişilemiyor olmalıdır.
Tüm dolap kesme işlerini cihazı 
mobilyaya yerleştirmeden önce 
yapın ve tüm tahta kıymık ve 
talaşlarını dikkate temizleyin.
Tezgah ile fırının üst kenarı 
arasındaki minimum boşluğu 
kapatmayın.
Fırını, polistiren köpük 
kaidesinden ancak montaj 
sırasında çıkarın.
Cihazı dekoratif bir kapının 
arkasına monte etmeyin - Yangın 
riski.

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 hasar görmüş ise 
aynısı ile değiştirin. Elektrik 
kablosu sadece kalifiye bir 
teknisyen tarafından, üreticinin 
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talimatlarına ve geçerli güvenlik 
kanunlarına uygun olarak 
yapılmalıdır. Bir yetkili servis ile 
temasa geçin.
Fiş erişilebilir ise, fişi çekerek 
veya ulusal elektriksel güvenlik 
standartları uyarınca prizin 
yukarı akış yönüne takılı 
erişilebilir bir çok kutuplu 
anahtar kullanılarak cihazın güç 
beslemesi ile bağlantısı 
kesilebilmelidir.
Bilgi etiketi fırının ön tarafındadır 
(kapak açıldığında görünür).
Elektrik kablosunun 
değiştirilmesi durumunda, yetkili 
bir servis merkeziyle irtibat 
kurun.
Takılan fiş, priz çıkışınıza uygun 
değilse, nitelikli bir teknisyenle 
irtibata geçin.
Elektrik kablosu yerine 
takıldıktan sonra, cihazın fişini 
elektrik prizine takmak için 
yeterli uzunlukta olmalıdır. 
Cihazın fişini elektrik 
kablosundan tutarak çekmeyin.
Uzatma kabloları, çoklu prizler 
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 işleminden sonra 
elektrikli bileşenler kullanıcı 
tarafından erişilebilir 
olmamalıdır.
Kesinlikle cihaza vücudunuzun 
herhangi bir ıslak kısmı ile 
dokunmayın ve ayaklarınız çıplak 
iken cihazı çalıştırmayın.

TEMİZLİK VE BAKIM
Asla buharlı temizleme 
ekipmanları kullanmayın.
UYARI: Elektrik çarpması riskini 
önlemek için, lambayı 
değiştirmeden önce cihazın 
enerjisinin kesildiğinden emin 
olun.
Cihazın kapak camını 
temizlemek amacıyla sert, 
aşındırıcı temizleyiciler veya 
keskin metal kazıyıcılar 
kullanmayın; bunlar camın 
bozulmasına neden olabilir.
Temizlik ve bakım için koruyucu 
eldiven takın.
Herhangi bir bakım işleminden 
önce, cihazın fişi elektrik 
prizinden çekilmelidir.
Herhangi bir temizlik veya bakım 
işlemi yapmadan önce, cihazın 
soğuduğundan emin olun. 
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UYUMLULUK BEYANNAMESİ
Bu cihaz, aşağıdaki Avrupa 
Direktiflerinin gerekliliklerine uygun 
olarak tasarlanmış, üretilmiş ve 
dağıtılmıştır:  
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU ve 
RoHS 2011/65/EU.

Bu cihaz yiyecek maddeleri ile temas 
edecek şekilde tasarlanmış olup, 
1935/2004 sayılı Avrupa 
Yönetmeliğine  uygundur.

Bu cihaz Avrupa Standardı EN 60350-1 
ile uyumlu olarak 65/2014 ve 66/2014 
sayılı Avrupa Yönetmeliklerinin Eko 
Tasarım gerekliliklerini karşılar.

ÇEVRENİN KORUNMASI

AMBALAJ MALZEMELERİNİN 
BERTARAFI
Ambalaj malzemesi %100 geri 
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 ATILMASI
Cihaz hurdaya çıkarılırken, elektrik 
kablosunu keserek cihazı kullanılmaz 
hale getirin ve çocukların kolayca içine 
tırmanıp kapalı kalamayacağı şekilde 
kapak ve raflarını (varsa) çıkarın.
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 satıcı 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 beraberindeki dokümanlar 

üzerindeki  simgesi, bu ürünün 
evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli 
ve elektronik ekipmanların geri 
dönüştürülmesine yönelik uygun bir 
toplama merkezine götürülmesi 
gerektiğini belirtir.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN 
İPUÇLARI
Fırını sadece yemek tarifinizde veya 
pişirme tablosunda belirtilmişse 
önceden ısıtın.
Isıyı çok daha iyi emdiklerinden dolayı 
koyu renk kaplamalı veya emaye 
pişirme kaplarını kullanın.



6

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

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

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

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 

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

Cihazin kullanim omru 10 yildir

masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını iste-
me, (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 etmeksi-
zin malın onarımı yapılacak veya
yaptırılacaktır.
· Ücretsiz onarım hakkının kullanması
halinde malın, garanti süresi içinde
tekrar arızalanması, tamiri için ge-
reken azami sürenin aşılması, tami-
rinin mümkün olmadığının, yetkili
servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belir-
lenmesi durumlarında, malın bedel
iadesi, ayıp oranında bedel indirimi
veya imkan varsa malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisna-
lar saklı kalmak kaydıyla) talep edile-
bilecektir.

Sözleşmeden dönme veya ayıp 
oranında bedelden indirim hakkının 
seçildiği durumlarda, satıcı, malın 
bedelinin tümünü veya bedelden 
yapılan indirim tutarını derhal tüketi-
ciye 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 yeri-
ne getirilecektir.

KULLANIM HATALARI
· Cihazın kullanma kılavuzunda yer
alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.

TÜKETICI ŞIKAYETLERI
· Çıkabilecek sorunlar için tüketici-
ler şikayet ve itirazları konusundaki
başvurularını tüketici mahkemelerine
ve tüketici hakem heyetlerine yapabi-
lirler.
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