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Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. PCB içermez.

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş 
olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun 
tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir 
başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu 
da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak 
talimatlara uyun.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. 
Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.
Sembollerin anlamları
Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

C Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler 
ve faydalı tavsiyeler.

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

B Elektrik çarpması uyarısı.
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C

Kendi güvenliğiniz açı-
sından ve cihazın düzgün 
çalışması için, kurulum ve 
devreye alma işlemlerini 
gerçekleştirmeden önce, 
lütfen bu kılavuzu dikkat-
lice okuyunuz. Satış ya da 
üçüncü şahıslara devir 
durumunda dahi, işbu ta-
limatları cihaz ile birlikte 
bulundurun. Kullanıcıla-
rın, cihazın tüm işletim 
ve güvenlik özelliklerini 
bilmeleri önemlidir.

A
UYARI!
Yaralanma tehlikesi!  
Kablo bağlantıları, ehil 
bir kişi tarafından yapıl-
malıdır.

•	Ürünün yanlış montajı veya 
kullanımından doğacak olan 
hasarlardan üretici sorumlu 
tutulamaz.

•	Ocak ile davlumbaz aspiratörü 
arasındaki minimum güvenlik 
mesafesi 650 mm’dir (bazı mo-
deller daha düşük bir yükseklikte 
monte edilebilir, çalışma bo-
yutlarına ve kurulumuna ilişkin 
paragrafa bakın).

•	Gazlı ocağın montaj talimatları, 
yukarıda belirtilenden daha fazla 
bir mesafe olması gerektiğini 
belirtiyorsa, bu göz önünde bu-
lundurulmalıdır. 

•	Şebeke geriliminin, davlumbazın 
içine uygulanmış olan etiket üze-
rinde belirtilen gerilime karşılık 
gelip gelmediğini kontrol edin.

•	Bağlantı kesme cihazları, kablola-
ma sistemindeki yönetmeliklere 
uygun olarak sabit sisteme mon-
te edilmelidir.

•	Sınıf cihazlar için, ev güç kay-
nağının düzgün topraklandığını 
kontrol edin.

•	Davlumbazı, çapı en az 120 mm 
olan bir boru ile, duman tahliye 
bacasına bağlayın. Dumanın 
izlediği güzergah, mümkün ol-
duğunca kısa olmalıdır.

•	Hava tahliyesi ile ilgili tüm yönet-
meliklere uyulmalıdır.

•	Davlumbaz aspiratörünü, (örn; 
şofben, şömine, vb. gibi) yanıcı 
duman ihtiva eden kanallara 
bağlamayın.

•	Eğer davlumbaz, elektrikli ol-
mayan cihazlar ile (örneğin gazlı 
cihazlar) bir kombinasyon halinde 
kullanılıyorsa, tahliye gazının 
geriye doğru akışının önlene-
bilmesi için, yeter seviyede bir 
yerel havalandırma sağlanmış 
olmalıdır. Davlumbazın, elektrik 
akımı tarafından beslenmeyen 
cihazlarla kombine bir halde 
kullanıldığı zaman, ilgili mahal-
deki negatif basınç, dumanın 
davlumbaz tarafından geriye 
emilmesini önlemek için, 0,04 

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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mbar’ı aşmamalıdır.
•	Hava, gaz yakma cihazlarından 

veya diğer yakıtlardan çıkan 
egzoz gazları için kullanılan bir 
kanaldan tahliye edilmemelidir.

•	Besleme kablosu, eğer hasar 
görmüşse, üretici tarafından ya 
da bir servis teknisyeni tarafın-
dan ikame edilmelidir.

•	Fişi, mevcut yürürlükteki mevzu-
ata uygun ve erişilebilir bir prize 
bağlayın.

•	Dumanın tahliyesi için uygulana-
cak teknik ve emniyet tedbirleri-
ne ilişkin olarak, yerel makamlar 
tarafından belirlenen kurallara 
titiz bir şekilde riayet edilmesi 
önemlidir.

A
UYARI!
Davlumbazı monte et-
meden önce, koruyucu 
Filimleri çıkartın.

Davlumbaz için sadece vidalar ve 
uygun tipteki parçalar kullanın.
•	Optik aletler ile (dürbün, bü-

yüteç, vb.) doğrudan doğruya 
gözlemlemeyin.

•	Davlumbazın altında flambe 
yapmayınız:  yangın çıkabilir.

•	Bu  cihaz, 8 yaşının altında 
olmayan çocuklar tarafından 
ve psikolojik-Fiziksel-duyusal 
yetenekleri sınırlı veya bilgi ve 
becerileri yetersiz olan kişiler 
tarafından, cihazın emniyetli 

bir şekilde nasıl kullanılacağı ve 
oluşabilecek tehlikeler hakkında 
dikkatlice denetlenmeleri ve 
talimatlandırılmaları şartıyla, 
kullanılabilir. Çocukların ekipman 
ile oynamadıklarından emin olun. 
Kullanıcı tarafından yapılacak 
temizlik ve bakım işlemleri, de-
netlenmedikleri sürece, çocuklar 
tarafından yürütülmemelidir.

•	Çocukları, cihaz ile oynamadıkla-
rından emin olarak gözlemleyin.

•	Bu ev aleti, psikolojik, fiziksel, 
duyusal sorunları olan veya tec-
rübe ve bilgi eksikliği olan kişilerce 
(çocuklar dahil), güvenliklerinden 
sorumlu birisi tarafından gözlem-
lenmedikçe ve talimat verilme-
dikçe kullanılmamalıdır.

A
UYARI!
Erişebilen parçalar, pişir-
me ekipmanlarının kul-
lanılması esnasında çok  
sıcak  bir hal alabilirler.

•	Belirtilen zaman periyodundan 
sonra, filtreleri temizleyin ve/
veya ikame edin (yangın tehlike-
si). Bakım ve temizlik paragrafına 
bakın.

•	Davlumbaz, gaz veya diğer ya-
kıtları kullanan başka aletlerle 
birlikte kullanıldığında, oda yeterli 
derecede havalandırılmalıdır (sa-
dece odaya hava salınımı yapan 
ev aletlerine uygun değildir).

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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1.1 AEEE yönetmeliğine 
uyum ve atık ürünün elden 
çıkarılması 

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve 

yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine 
uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar 
kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve 
malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, 
hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer 
atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik 
cihazların geri dönüşümü için bir toplama 
noktasına götürün. Bu toplama noktalarını 
bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış 
ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal 
kaynakların korunmasına yardımcı olun. 

1.2 Ürünün ambalajı 
Ürününüzde kullanılan ambalajlar geri 
dönüşümü mümkün ambalajlardır.  
Ürününüzün ambalajlarının çevresel 

açıdan geri dönüşüm sürecine katılmasını 
sağlamanız için yerel resmi makamların kurallarına 
uygun olarak ambalajların ayrı atılmasını sağlayınız

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
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2 Davlumbazınız

2.2 Teknik Veriler

ADP 61420 B / ADP 61420 S / ADP 61420 I

1

2

3

4

1. Dış Baca
2. Gövde
3. Kontrol Grubu
4. Yağ Flitreleri

Model ADP 61420 B ADP 61420 S ADP 61420 I
Besleme gerlimi 220-240V ~ 50 Hzw
Lamba Gücü (W) 2x4  W
Motor Gücü (W) 125 W
Debl (m³/h) – 3. 
Kademe

400 m³/h

Motor Yalıtım Sınıfı F Sınıfı
Yalıtım Sınıfı Class II

2.1 Genel Bakış
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3 Kullanımı
3.1 Cihazın Kontrolü

TUŞ FONKSİYON
L Işık Lambayı açıp kapatır.
V1 Hız Birinci hızda motoru çalıştırır.
V2 Hız İkinci hızda motoru çalıştırır.
V3 Hız Üçüncü hızda motoru çalıştırır.

3.2 Cihazın Kullanımı
•	Davlumbaz mutfak kokularını gidermek 

adına ev kullanımı için tasarlanmıştır.
•	Davlumbazı asla tasarlandığı amaçlar 

haricinde kullanmayın.
•	Davlumbaz çalışırken altında boşuna yanan 

yüksek ateş asla bırakmayın.
•	Ateş yoğunluğunu sadece tencere altında 

kalacak ve yanlardan taşmadığından emin 
olacak şekilde ayarlayın.

•	 Fritözler kullanım esnasında sürekli iz-
lenmelidir: fazla ısınmış yağ, ateş alabilir.

3.3 Lamba Değişimi

•	Bu üründe mum tipi LED lamba kullanılmıştır.
•	 Lamba  değişimlerinde maksimum 4 W gücünde lamba kullanılmalıdır.

Ampul Ampul Gücü (W) Duy/Soket Ampul Voltajı (V) Boyut (mm) ILCOS Kodu

4 E14 220 – 240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100
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 - Aktif karbon filtresi yıkanabilir de-
ğildir, yeniden kullanılamaz ve her 3 
ayda bir değiştirin (W).

 - Yağ filtrelerini her ay temizleyin.
 - Yağ flitreleri  bulaşık makinesinde 

yıkanabilir  (Z).

 - Davlumbazı  nemli  bir bez ve nötr 
sıvı deterjanla temizleyin.

4 Temizlik ve Bakım

5 Kurulum

A
UYARI!
Kuruluma başlamadan 
önce, Kullanma Kılavu-
zundaki  güvenlik bilgisini 
okuyun.

A
UYARI!
İşbu talimatlara uygun vida 
ve sabitleyicilerle monte 
edilmemesi, elektrik şokla 
sonuçlanabilir.
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  Müșteri Hizmetleri 

Müșteri Memnuniyeti Politikası

• Müșterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karșılamaktan mutluluk duyarız. 
Kanallarımız:
 * Çağrı Merkezimiz:

444 0 888 
(Sabit telefonlardan veya cep 
telefonlarından  
alan kodu çevirmeden arayın*)

 * Diğer Numaramız  
0216 585 8 888
 - Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 
saat hizmet vermektedir. 

 - Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız 
görüșmeler iletișim hizmeti aldığınız 
operatör firma tarafından sizin için 
tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

 - Sabit veya cep telefonlarınızdan 
alan kodu tușlamadan çağrı merkezi 
numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili 
arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. 

 * Whatsapp Numaramız:
0544 444 0 888

 * Faks Numaramız:
 - 0216-423-2353  

 * Web Adresimiz:
 - www.beko.com.tr

 * e-posta Adresimiz:
 - musteri.hizmetleri@beko.com

 * Sosyal Medya Hesaplarımız: 
 - https://www.instagram.com/bekoturkiye/
 - https://twitter.com/beko_tr
 - https://www.facebook.com/bekoturkiye/
 - https://www.youtube.com/user/BekoChannel

 * Posta Adresimiz:
 - Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6,  
34445, Sütlüce / İSTANBUL

 * Bayilerimiz,
 - https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar/

• Müșterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Beko’ya ulaștığı bilgisini, müșteri profili 
ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.  

• Müșteri Hizmetleri sürecimiz:
Müșterilerimizin istek ve önerilerini;

 * İzlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
 * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
 * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

• Beko olarak, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul eder, 
müșteri odaklı bir yaklașım benimseriz.

• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir 
yapı geliștirilmesini sağlarız. 
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz. 

Așağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. 
• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından 

Çağrı Merkezimize bașvurunuz. 
• Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
• İșiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fiși” istemeyi unutmayınız. 

alacağınız “Hizmet Fiși” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir 
sorunda size yarar sağlayacaktır.

• Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için 
gerekli yedek parça bulundurma süresi)



Hizmet talebinin değerlendirilmesi

444 0 888Web sitesi
Çağrı merkezi

musteri.hizmetleri
@beko.com 0216 423 23 53

Bașvuru Konusu
Müșteri Adı, Soyadı

Müșteri Telefonu
Müșteri Adresi

Müșteri Bașvurusu1

2

3

4

Bașvuru kaydı

Hizmet talebinin alınması

Memnun Memnun
değil

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi (Keșif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değișim vb.) 
- Hizmet hakkında gerekli ișlemin gerçekleștirilmesi

4

Müșteri memnuniyetinin alınması

5 Bașvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Yetkili Servis Yetkili Satıcı Faks 



Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.
 
 Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer 
almaktadır.
 
Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
 
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için 
garanti şartları uygulanmaz;

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan 
hasar ve arızalar,
3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk 
vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) 
kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan hasar ve arızalar,
6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile 
ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale 
edilmesi  Durumlarında  mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan 
garanti süresi ile sınırlıdır.



www.beko.com

GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) 

şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak 
üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde 
yer alan;

 a- Sözleşmeden dönme,  c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 b- Satış bedelinden indirim isteme,  ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka 
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım 
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen 
sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla  belirlenmesi 
durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müsteselsilen sorumludur.
6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi 

içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis 
istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 
halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına 
tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu 
yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya 

tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 

Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın

Unvanı: Arçelik A.Ş. Markası: Beko
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,   

34445, Sütlüce / İSTANBUL
Cinsi: Davlumbaz
Modeli:  ADP61420B/ADP61420S/ADP61420I

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:   
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL

web adresi: www.beko.com.tr Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı: Fatura Tarih ve Sayısı:

Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:

Telefonu:  Yetkilinin İmzası: 
Faks:        Firmanın Kaşesi: 
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Garanti Belgesi
Davlumbaz

Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki 



www.beko.com


