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Uyarı
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri, kullanım 
sırasında çok sıcak olur.Dikkat etmek ve ısıtılan 
parçalara dokunmaktan kaçınmak gerekir.Eğer 
sürekli olarak gözetim altında değiller ise, 8 yaşından 
küçük çocukları uzak tutunuz.Bu cihaz, eğer uygun 
şekilde gözetim altında bulunuyorlar ise veya güvenli 
şekilde cihazın kullanımı hakkında eğitim almışlar 
ise ve ilişkin tehlikeler göz önünde bulundurulur ise, 
8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal 
veya mental kapasitelerden yoksun veya tecrübe ve 
bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 
Çocuklar, cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım 
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar tarafından 
gerçekleştirilmemelidir.

DİKKAT: Gres yağları ve yağlar ile korumasız küçük 
bir fırın bırakmak, tehlikeli olabilir ve bir yangına 
neden olabilir. Bir alevi/yangını su ile söndürmeye 
çalışmak ASLA gerekmez, ancak cihazı kapatmak 
ve örneğin bir kapak veya ateşe dayanıklı bir kapak 
ile alevin üzerini örtmek gerekir.

DİKKAT: Yangın riski: pişirme yüzeyleri üzerinde 
nesneler bırakmayınız.

Cihazı temizlerken asla buharlı yada yüksek basınçlı 
temizleyiciler kullanmayınız.

Açmadan önce, kapağın üzerinde mevcut olan 
muhtemel sıvıları temizleyiniz. Cam kapağı (mevcut 
olduğu durumlarda) gaz brülörleri ya da elektrikli 
levha hala sıcakken kapatmayınız.

Cihaz, harici bir süre ölçer veya ayrı uzaktan bir 
kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere 
tasarlanmamıştır.

DİKKAT: uygun olmayan ocak koruyucularının 
kullanılması, kazalara neden olabilir.

Teknik Servis
şağıdaki bilgileri bildiriniz:
• arıza tipi
• cihazın modeli (Mod.)
• seri numarası (S/N)
Bu bilgiler cihaz ve / veya ambalajı üzerinde bulunan özellik etiketinde bulunur.

 
 

 

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

Cihazın ömrü 10 yıldır
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Cihazın tanıtımı
Genel görünüm
1. PİŞİRME KAPLARI için destek ızgaraları
2. GAZ BRÜLÖRLERİ
3. GAZ BRÜLÖRLERİ için kumanda düğmeleri
4. GAZ BRÜLÖRLERİ yakma bujisi
5. EMNİYET DÜZENEĞİ

• GAZ BRÜLÖRLERI farklı ebat ve güçlere sahiptir. Kullanacağınız kabın 
çapına en uygun olanı seçiniz.

• Alev ayarlanması için GAZ BRÜLÖRLERI kumanda düğmeleri.
• GAZ BRÜLÖRLERI ÇAKMAKLARI seçilmiş olan brülörün otomatik olarak 

yakılmasını sağlar.
• EMNIYET DONANIMI alev kazara söndüğünde, gaz çıkışını durdurur.

4
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TR Montaj
! Ürünü çalıştırmadan önce kullanım talimatlarını dikkatle okuyunuz. Ürünün 
güvenli kullanımı, montajı ve bakımı hakkında değerli bilgiler içermektedir. 

! Bu kullanım talimatlarını ileride referans olarak kullanmak üzere saklayınız. 
Ürünü sattığınız takdirde bu talimatları ürünün yeni sahibine teslim ediniz. 

! Ocağın ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş 
olduğundan emin olunuz. Sorunla karşılaşmanız halinde, satıcınız veya size 
en yakın yetkili servisle temasa geçiniz.

! Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız. 
Ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin imhasına yönelik yerel yönetmeliklere 
tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır (Önlemler ve ipuçları bölümümü 
okuyunuz).

! Montaj işlemi üreticinin talimatlarına ve yerel düzenlemelere uygun olarak yetkili 
bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj insanların ve hayvanların 
yaralanmasına yol açabilir ya da maddi hasara neden olabilir.

! Herhangi bir montaj işlemi uygulanmadan önce, cihazın fişi elektrik prizinden 
çekilmelidir.

! Bu kullanım talimatları yalnızca sembolleri veri plakasında (ocağın altında 
bulunur) bulunan ülkeler için geçerlidir. 

• Ürünü monte etmeden önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:
• Yerel gaz dağıtım koşullarının (tip ve basınç) ocak ayarları ile uyumlu 

olması gerekir (tanım plakası ve enjektör tablosuna bakınız).
• Ocağa bitişik mobilya ya da ev aletlerin dış yüzeyleri yerel düzenlemelere 

uygun olarak ısıya dayanıklı olması gerekir.
• Bu ürün, duman egzoz aygıtına bağlı değildir. Geçerli kurulum yönetmeliklerine 

uygun olarak monte edilmesi gerekir. Özellikle havalandırma ile ilgili koşullara 
dikkat edilmesi gerekir.

• Yanma ürünleri olan özel davlumbaz veya duvara ve/veya pencereye takılı 
elektrik fanlar aracılığıyla dışarıya atılması gerekir.

• Ürünün yoğun ve uzun süreli kullanımı ek havalandırma gerektirebilir; 
örneğin bir pencerenin açılması veya (mevcut ise) hava emiş gücünün 
arttırılması.

Yuvaya oturtmae
Set üstü ocağın doğru şekilde monte edilebilmesi için aşağıdaki şartlara 
uyulmalıdır:

       

750mm 

100mm

400mm 400mm

50mm  

Ocağın üstünde bir davlumbazın takılması durumunda, doğru mesafe için 
davlumbazın talimatlarına bakınız.

• Bu ürün 20 ila 60 mm kalınlığında bir tezgâha gömülü olabilir. 
• Eğer ocağın altında fırın mevcut değilse, en az çalışma yüzeyindeki 

açıklık kadar yüzeyi olan ayırıcı bir panel yerleştiriniz. Ocağın alt 

kısmı ile herhangi bir teması önlemek için şalteri tamamen kapatması 
gereken bu panel, çalışma yüzeyinin üst yüzeyden maksimum 150 
mm altında konumlandırılmalı, fakat bu mesafe ocağın altından 20 
mm’den az olmamalıdır. Ocağın altına bir fırın yüklemek istediğiniz 
takdirde Whirlpool tarafından üretildiğinden ve soğutma sistemi ile 
donatılmış olduğundan emin olunuz. Ocağın altına başka bir marka 
fırının takıldığı takdirde üretici tüm yükümlülükleri reddeder. 

• Dış yüzeyi temizledikten sonra, ürünle birlikte gelen contayı şekilde 
görüldüğü gibi ocağa takınız.

Talimatlarda belirtilen boyutlara uyarak ocağı tezgâh açılışında yerleştiriniz.

NOT: elektrik kablosu yukarıya çıkarılmasına izin verecek kadar uzun 
olmalıdır.

Ocağı sabitlemek için sağlanan (A) takozu kullanınız. Takozu okla gösterilen 
ilgili deliklerin içine yerleştiriniz ve tezgâh kalınlığına göre vida yoluyla sıkıştırınız 
(aşağıdaki resimlere bakınız). 

Top 20 mm

 

Top 30-60 mm

Elektrik bağlantısı
! Bu işlem yetkili bir teknisyen tarafından yerine getirilmelidir.

3 kutuplu güç kaynağı kablosu ile donatılmış ocaklar veri plakası üzerinde 
(ürünün alt kısmında yer alır) belirtilen voltaj ve frekansı olan alternatif akım 
ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.  

Toprak kablosunun teli yeşil ve sarı bir kapak 
ile donatılmıştır. Ürün bir ankastre elektrik fırın 
üzerine montaj edilecek olursa, ocağın ve 
fırının elektrik bağlantısı, hem elektrik güvenlik 

açısından hem de fırından daha kolay çıkarılmasını sağlamak için ayrı ayrı 
olarak yapılması gerekir.

Güç kaynağı kablosunu elektrik şebekesine bağlamak
Ürünün veri plakasında belirtilen yüke uygun olan standart bir fiş monte ediniz.
Ürün cihaz ve şebeke arasına yerleştirilmiş olan ve minimum 3 mm kontak 
açıklığı olan omnipolar bir devre kesicisi kullanarak elektrik şebekesine 
bağlanmalıdır. Devre kesicisi belirtilen yük için uygun olmalıdır ve yürürlükteki 
elektrik yönetmeliğine uygun olmalıdır (topraklama kablosu devre kesici 
tarafından engellenmemelidir). Besleme kablosu temas halinde 50°C’den daha 
yüksek sıcaklıklara sahip yüzeylere temas etmemelidir.

! Montajı yerine getiren kişi, doğru elektrik bağlantısının yapılmış olduğunu 
ve bağlantının güvenlik düzenlemeleri ile uyumlu olduğundan emin olmalıdır.

FAZ

Topraklama kablosu
(sarı/yeşil)

NÖTR
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Ürünü güç kaynağına bağlamadan önce, aşağıdaki noktaları kontrol ediniz:
• ürünün topraklandığını ve fişinin yürürlükteki yasalara uygun olduğunu,
• prizin veri plakasında belirtilen ürünün maksimum gücüne dayanabildiğini,
• voltajın veri plakasında belirtilen değer aralığında olduğunu, 
• prizin ürünün fişi ile uyumlu olduğunu. Priz fiş ile uyumlu olmadığı takdirde, 

yetkili bir teknisyene değiştirmesi için başvurunuz. Uzatma kablosu veya 
çoklu priz kullanmayınız.

! Ürün kurulduktan sonra, elektrik kablosu ve elektrik prizi kolay erişilebilir 
olmalıdır.

! Kablo bükülmüş veya sıkıştırılmış olmamalıdır.

! Kablo düzenli olarak kontrol edilmeli ve yalnızca bir yetkili teknisyen 
tarafından değiştirilmelidir (Bakım bölümüne bakınız).

! Bu güvenlik önlemleri izlenmediği takdirde üretici firma herhangi bir 
sorumluluk kabul etmemektedir.

Gaz bağlantısı
! Bu işlem yetkili bir teknisyen tarafından yerine getirilmelidir.

Ürün ana gaz kaynağına veya bir gaz silindirine mevcut ulusal yönetmeliklere 
uygun olarak bağlanmalıdır. Bağlantıyı yapmadan önce, ocağın kullanmak 
istediğiniz gaz kaynağı ile uyumlu olduğundan emin olunuz. Uyumlu 
olmadığı takdirde, “Farklı gaz tiplerine uyarlamak” paragrafında belirtilen 
talimatlara uyunuz.
Silindirden sıvı gaz kullandığınız takdirde, yürürlükteki ulusal düzenlemelere 
uygun olan bir basınç regülatörü monte ediniz.

! Gaz kaynağının basıncı Tablo 1’de (“Brülör ve meme özellikleri”) belirtilen 
değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz. Bu işlem verimli enerji tüketimi 
sunmakla birlikte, ürünün güvenli çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını 
sağlayacaktır.

• Ocağın gaz boru şebekesi veya 
gaz silindirine bağlantısı yerel 
yönetmeliklere uygun sert bakır 
veya çelik borudan yapılan bağlantı 
elemanları ile yapılmış olması 
gerekir, ya da yerel yönetmeliklere uygun sürekli-yüzeyli paslanmaz çelik 
bir hortum yardımıyla yapılmalıdır. Contayı (B) dirsek bağlantısına takınız. 
Hortum uzunluğu en fazla 2 m olmalıdır.

• YALNIZCA BELÇİKA İÇİN: Ürün üzerinde yer alan dirsek bağlantısını 
(A), verilen dirsek bağlantısı ile değiştirmek gerekir (eğer mevcut ise).

ÖNEMLİ: paslanmaz çelik bir hortum kullanıldığı takdirde, mobilyanın 
herhangi bir oynak parçasına değmeyecek şekilde takılmalıdır. Hiçbir 
engelin bulunmadığı ve hortumun tüm uzunluğunu incelemek mümkün 
olduğu bir alandan geçirmek gerekir.

• Gaz şebekesine bağlantıyı sağladıktan sonra, sabunlu su ile sızıntının 
olup olmadığını kontrol ediniz. Alev dengesini kontrol etmek için brülörleri 
yakınız ve düğmeleri maksimum  konumdan minimum  konuma 
çeviriniz.

Farklı gaz tiplerine ayarlama
! Bu işlem yetkili bir teknik eleman tarafından yerine getirilmelidir.

Cihaz, bilgi etiketinde veya ocağın üst tarafındaki bilgi etiketinde belirtilenden 
gazdan farklı bir gaz tipiyle çalıştırılacaksa, enjektörleri aşağıda belirtilen 
talimatlara uyarak değiştiriniz:

1. Ocağın ızgaralarını çıkarınız ve brülörleri yerlerinden çıkarınız.
2. Uygun büyüklükte bir lokma anahtar kullanarak değiştirilecek enjektörü 

çıkarınız ve yeni gaz tipine uygun enjektörlerle değiştiriniz (tablo 1 “Brülör 
ve meme özellikleri” ’ne bakınız).

3. Yukarıdaki talimatları ters yönde izleyerek parçaları tekrar birleştiriniz.
4. Bu işlemi yerine getirdikten sonra, eski etiketi çıkarıp yeni gaz tipini belirten 

etiketle değiştiriniz. Etiketleri herhangi bir Müşteri Servis merkezimizden 
temin edebilirsiniz.

• Brülörlerin birincil hava ayarlanması
Brülörlerin primer havasının ayarlanmasına gerek yoktur.

• Minimum ayarlama:
1. Minimum ayarlamanın doğru yapıldığından emin olmak için, düğmeyi 

çıkarınız ve aşağıdaki işlemleri takip ediniz: 
2. Tıkacın yanında yer alan ayar vidasını 
alev küçük ama dengeli hale gelene kadar 
ayarlayınız ve aşağıdaki işlemleri yerine 
getiriniz:
• alevin yüksekliğini azaltmak için vidayı sıkınız;
• alevin yüksekliğini artırmak için vidayı 
gevşetiniz;
Ayarlama, başlık minimum gaz ayar 

konumunda iken yapılmalıdır.
2. İstenilen minimum ayarlamayı yaptıktan sonra, brülörü yakınız ve alevin 

sönmediğini kontrol etmek için düğmeyi maksimum konumdan minimum 
konuma ve tersi birkaç defa hızlı olarak çeviriniz.

3. Bazı ürünlerde bir güvenlik cihazı (termokupl) monte edilmiştir. Brülörler 
düşük alev ayarında iken ürün çalışmıyorsa, ayarlama vidasını kullanarak 
bu düşük alev ayarını yükseltmeyi deneyiniz.

4. Bu ayarlama bittikten sonra, sızdırmazlık maddesi veya benzer bir ürün 
kullanarak yeniden yalıtınız.

! Sıvı petrol gazı kullanıldığı takdirde, minimum gaz ayar vidası sonuna kadar 
sıkılmalıdır.

! Bu işlemi yerine getirdikten sonra, eski etiketi çıkarıp yeni gaz tipini belirten 
etiketle değiştiriniz. Etiketleri herhangi bir Müşteri Servis merkezimizden 
temin edebilirsiniz.

! Kullanılan gaz basıncın tavsiye edilen gaz basıncından farklı (veya az da olsa 
değişik) olması halinde, giriş borusuna uygun bir basınç regülatörü takılmalıdır 
(yürürlükteki ulusal yönetmeliklere uygun olacak şekilde).

Elektrik 
bağlantıları

ÖZELLİKLER ETİKETİ

özellikler etiketine bakınız

Bu ekipman Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu (AB) Hayır 
66/2014 Yönetmelik 2009/125/EC.    
EN 30-2-1 standardı

AEEE Yönetmeliğine uygundur

ECODESIGN
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DOĞAL GAZ
(Metan)  17        20          25

 

SIVILAŞTIRILMIŞ 
PETROL GAZI
(Bütan) G30

G20

Brülör ve meme teknik özellikleri

Tablo 1

GAZ TÜRÜ 
KULLANILAN

BRÜLÖR 
TÜRÜ

MEME NOMINAL 
TERMAL GÜÇ 

kW 

ANMA TÜKETİM AZALTILMIŞ
TERMAL GÜÇ

kW

BESLEME 
BASINÇLARI

mbar
   en az   nomin.  en fazla

ELEKTRİK KAYNAĞI: 220-240V~   50/60Hz   0,6W

Hızdı
Yarı Hızdı
Yardımcı

 KATEGORİ  II2H3B/P

115Y
95Z
72X

3.00
1.65
1.00

286 l/h
157 l/h

95 l/h

0.75
0.40
0.40

Hızda
Yarı Hızda
Yardımcı

85
63
50

3.00
1.65
1.00

218 g/h
120 g/h

73 g/h

0.75
0.40
0.40

 Model yapılandırması
4 BRÜLÖR

Nominal termal 
güç (kW) 

Toplam nominal güçGaz tipi, kullanılan

G20 20 mbar                   1R -2S -1A                               7.30                               695 l/h                                9.52     

G30 30 mbar                   1R -2S -1A                               7.30                               531 g/h                             30.94     

SIVILAŞTIRILMIŞ 
PETROL GAZI
(Propan)    G31

Hızda
Yarı Hızda
Yardımcı

85
63
50

3.00
1.65
1.00

214 g/h
118 g/h

71 g/h

0.75
0.40
0.40

G31 30 mbar                   1R -2S -1A                               7.30                               521 g/h                             30.94     

Gaz yakıcı 1m³ hava 
gereklidir (m³)

25        30          35

25        30          35

S S

AR

PAAI 642 IX/HA
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TRBaşlatma ve kullanım
! Her bir düğme üzerinde kumanda ettiği gaz brülörünün  konumu belirtilmiştir.

Gaz brülörleri
Seçilmiş olan brülör, ilgili düğme vasıtasıyla aşağıdaki konumlara ayarlanabilir:

● Kapalı

 Maksimum
 Minimum

Ocakların birini yakmak için bir çakmak ya da yakıcı yaklastırınız, basılı 
tutarak ilgili dügmeyi maksimum pozisyonuna getirene kadar saatin ters 
yönünde döndürünüz. 
Emniyet aygıtı mevcut olan modellerde, alevin otomatik olarak yanık kalmasını 
saglayan aygıt yanıncaya kadar  dügmeyi 2-3 saniye basılı tutmanız gerekir.  
Atesleme bujisi mevcut olan modellerde, seçilen ocak gözünü yakmak için 
basılı tutarak ilgili dügmeyi maksimum pozisyonuna getirene kadar saatin 
ters yönünde döndürünüz. Ocak alev üretmeye baslayancaya kadar basılı 
tutmanız gerekir. 

! Brülör alevlerinin beklenmedik şekilde sönmesi durumunda kontrol düğmesini 
kapatınız ve en az 1 dakika bekledikten sonra tekrar yakmayı deneyiniz.

Brülörü kapatmak için, düğmeyi durana kadar saat yönünde döndürmeniz 
gerekmektedir ( “●” sembolüne gelene kadar).

Brülörlerin kullanımı için pratik tavsiyeler
En yüksek performansı elde edebilmek amacıyla aşağıdaki hususları 
aklınızdan çıkarmayınız:
• Kapların altından alevlerin çıkmasını önlemek amacıyla her brülöre uygun 

kaplar (tabloya bakınız) kullanınız.
• Her zaman altı düz ve kapaklı kaplar kullanınız.
• Kaynama esnasında düğmeyi minimum pozisyona kadar döndürünüz.

Hızlı (R)

Yarı Hızlı (S)

Yardımcı (A)

Ø Kap çapı (cm)

24 - 26

16 - 24

8 - 14

Brülör

Brülör tipini  belirlemek için “Brülör ve memelerin özellikleri” paragragfında 
mevcut olan şekillere başvurunuz.

• En iyi dayanıklılığı sabit tutmak için pişirme kaplarının desteklerinin doğru 
bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Her kap ocak kısmının tam 
merkezine oturtulmalıdır.

• Pişirme kaplarının tutacaklarının, kap desteklerinin ızgaralarından birisi 
ile hizalı olmasına dikkat ediniz.

• Pişirme kaplarının tutacaklarını, pişirme tezgahının önüne taşmayacak 
şekilde yerleştiriniz. 

A fazekak tartósságának értelmében 
legváltozatosabb szempont gyakran 
maga a fazék (vagy a használat alatti 
elhelyezése). A jó egyensúlyban lévő, 
lapos fenekű fazék, amely az égőfej 
közepére van helyezve, egyik fogójával 
a grill egyik rácsával egyvonalban, 

természetesen maximális tartósságot biztosít.

Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak projelendirilmiş ve 
üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.

Genel emniyet
• Bu cihaz, 3. sınıf ankastre cihazlara dahildir.
• Gazla çalışan cihazlar, düzgün bir çalışma için düzenli hava 

değişimine ihtiyaç duyarlar. Montaj sırasında “Yerleştirme” 
bölümüne ilişkin paragrafta belirtilmiş olan şartlara uyulduğundan 
emin olunuz.

• Verilmiş olan talimatlar sadece kitapçıkta ve sicil plakasında 
sembolü bulunan ülkeler için geçerlidir.

• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup profesyonel 
kullanım amaçlı değildir.

• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli olduğundan cihaz, 
üzeri kapalı bile olsa açık alanlara monte edilemez.

• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya ayaklarınız ıslak ya da 
nemliyken dokunmayınız.

• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu kitapçıkta aktarılan 
talimatlara göre, yemek pişirmek amaçlı kullanılmalıdır. Her 
türlü diğer kullanımlar (örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu 
nedenle tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve mantık 
dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel zararlardan sorumlu 
tutulamaz.

• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak kısımlarına temas etmesini 
önleyiniz.

• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Cihazın kullanılmadığı zamanlarda düğmelerin daima “●”/“○” konumunda 

olduğundan emin olunuz.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya bakım müdahalelerinde 

bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları kurcalamayınız. Teknik 

servis ile irtibata geçiniz (Teknik servis bölümüne bakınız).
• Cam kapağı (mevcut olduğu durumlarda) gaz brülörleri ya da elektrikli 

levha hala sıcakken kapatmayınız.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya dazihinsel kapasiteleri kýsýtlý 

kiþiler tarafýndankullanýlamayacaðý gibi, güvenliklerinden sorumlubir 
kiþinin gözetimi altýnda bulunmadýkça veyacihazýn kullanýmý hakkýnda 
ön bilgiler almýþolmadýkça, deneyimsiz ve ürüne fazla biralýþkanlýðý 
bulunmayan kimseler tarafýndan dakullanýlmamalýdýr.

• Çocuklar, cihaz ile oynamamalıdır
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda 

sistemi ile çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.

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 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 
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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.

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.

İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri dönüşümünü 

sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme konusunu 

düzenleyen 2012/19/UE sayılı Avrupa Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların 
kentsel katı atık genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür. 
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını 
en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına olası zararları 
engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; 
ayrıştırılmış atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti 
olan sepet sembolü yer almaktadır.

 Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama servisine teslim 
edilebilecektir, bunları belediyenin bunun için özel olarak belirlediği yerlere 
ya da konuyla ilgili ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda, 
benzer tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.

 Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların toplanması 
ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin oluşturulması ve idaresi 
konusunda faaliyet göstermektedir.

Tasarruf ve çevreye saygı
• Yiyeceklerinizi kapakları iyice oturan kapalı tencerelerde veya tavalarda 

pişirin ve mümkün olduğunca az su kullanın. Kapak kapatılmadan 
pişirilmesi durumunda, enerji tüketimi büyük ölçüde artacaktır.

• Tabanı düz tencereler ve tavalar kullanın.
• Eğer pişirilmesi uzun süren bir yiyecek pişiriyorsanız, düdüklü tencere 

kullanarak pişirme süresini iki kat hızlandırabilir ve enerjinin üçte birini 
tasarruf edebilirsiniz.

Taşima ve nakliye sirasinda dikat 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. 

Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik şebekesine bağlantısını 
kesiniz.

Ocak yüzeyinin temizlenmes
• Bütün emaye ve cam parçalar, ılık su ve doğal solüsyon ile temizlenmelidir.
• Paslanmaz çelik yüzeyler, uzun süre temas halinde bırakıldığında, kireçli 

su veya aşındırıcı deterjanlar tarafından kirlenebilir. Dökülen yemekler 
(su, sos, kahve), kurumadan temizlenmelidir.

• Ilık su ve yumuşak deterjan kullanarak temizledikten sonra yumuşak bir 
bez veya süngerle kurutunuz. Yapışmış kirleri, paslanmaz çelik yüzeylere 
uygun özel temizlik ürünleriyle çıkarınız.

• Paslanmaz çelik yüzeyi sadece yumuşak bez veya sünger kullanarak 
siliniz.

• Aşındırıcı veya sert ürünler, klorlu temizlik maddeleri veya bulaşık teli 
kullanmayınız.

• Buharlı temizleme cihazlarını kullanmayınız.
• Yanıcı maddeler kullanmayınız.
• Sirke, hardal, tuz, şeker veya limon suyu gibi asitli veya alkali maddeleri 

ocağın üstünde bırakmayınız.

Ocak parçalarinin temizlenmesi
• Izgaralar, brülör kapakları ve brülörler temizlenmek üzere çıkarılabilir.
• Bu parçaları ılık su ve aşındırıcı olmayan bir deterjan kullanarak elle 

dikkatlice temizleyiniz; yemek kalıntılarını bırakmadığınızdan ve brülör 
deliklerinin tıkanmadığını kontrol ettiğinizden emin olunuz.

• Durulayınız ve dikkatlice kurutunuz.
• Brülörleri ve brülör kapaklarını dikkatlice yerlerine takınız.
• Izgaraları takarken, tava destek alanının brülör ile hizalandığından emin 

olunuz.
• Elektrikli ateşleme bujileri ve güvenlik aygıtı olan modeller, düzgün çalışma 

için buji uçlarının iyice temizlenmesini gerektirirler. Bu maddeleri düzenli 
olarak kontrol ediniz ve gerekirse, nemli bir bezle temizleyiniz. Yapışmış 
yemek atıkları bir kürdan veya iğne ile temizlenmelidir.

! Elektrikli ateşleme devresinin hasar görmesini önlemek için, brülörler 
takılı değilken ocağı kullanmayınız.

Gaz vanalarının bakımı
Zamanla bir vananın kilitlenmesi yada zor döndürülmesi durumu ortaya çıkabilir; 
böyle bir durumda değiştirilmesi gerekecektir.

! Bu işlem üretici firma tarafından yetkilendirilmiş bir teknisyen 
tarafından yapılmalıdır.
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TRArızalar ve çözümler
Ocak bazen çalışmayabilir ya da çalışması düzgün olmayabilir. Teknik Destek 
Servisine başvurmadan önce neler yapabileceğimize bir bakalım. Öncelikle 
gaz ve elektrik besleme şebekelerinde kesinti olmadığından emin olunuz, ve 
özellikle ocağın üzerinde yer alan gaz vanalarının açık olduğunu kontrol ediniz.

Brülör yanmıyor veya alev düzenli değil.
Aşağıdaki durumları kontrol ediniz:
• Brülörün gaz çıkış delikleri tıkanmış.
• Brülörü oluşturan tüm hareketli parçalar doğru şekilde monte edilmiş.
• Ocağın yakında hava akımı olabilir.

Alev emniyet aygıtına sahip olan versiyonlarda yanık kalmıyor.
Aşağıdaki durumları kontrol ediniz:
• Düğmeye tamamen basılmamış olabilir.
• Emniyet donanımının devreye girmesi için düğme yeterince basılı 

tutulmamış olabilir.
• Brülörün emniyet donanımının karşısına gelen gaz çıkış delikleri tıkanmış.

Brülör minimum pozisyonunda yanık kalmıyor.
Aşağıdaki durumları kontrol ediniz:
• Gaz çıkış delikleri tıkanmış.
• Ocağın yakında hava akımı olabilir.
• Minimum ayarı doğru yapılmamış.

Kaplar tamamen oturmuyor.
Aşağıdaki durumları kontrol ediniz:
• Kabın zemini dümdüz.
• Kap, brülörün ya da elektrikli levhanın tam ortasına oturtulmuş.
• Izgaraların yerleri değişmiş.

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

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
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