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Değerli Müşterimiz, 
 
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu yeni, modern, fonksiyonel ve pratik ürünün, 
beklentilerinizi en iyi şekilde karşılayacağından eminiz. Bu cihazın kullanımı oldukça kolaydır ancak; 
en iyi sonucu alabilmek için, bu kitapçıktaki açıklama ve talimatları okuyup uygulamanız üretici 
tarafından tavsiye edilmektedir. Bir başvuru kaynağı olarak bu kılavuzu güvenli bir yerde saklamanızı 
rica ederiz.
 
Dikkat! Bu cihaz sadece ev tipi alanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir ve yetkili personel veya servis 
tarafından kurulmalıdır. 

Firmamız, bu kitabın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak;
 insana, çevresine veya diğer malzemelere zarardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Firmamız, 
ürünü asıl fonksiyon ve emniyetini etkilemeden kullanıcıyı ilgilendirse dahi ürün üzerinde gerekli ya da 
yararlı gördüğü değişikliklerin yapılması hakkını saklı tutar. 



Dear Customer, 
We would like to thank you and congratulate you on your choice. 
This new product has been carefully designed and built using top quality 
 
materials, and meticulously tested to ensure that it meets all your culinary requirements. 
Please read and observe these simple instructions, which will enable you to achieve excellent
 results from the very first time you use it. 

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE USE 
This product is designed for domestic use. The manufacturer declines all responsibility for personal injury or 
property damage deriving from incorrect installation or improper, erroneous or unsuitable use. 



1. Güvenlik Bilgileri

UYARI!
Bulaşık makinenizi kullanırken, aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu temel tedbirlere dikkat edin:

İki hafta veya daha uzun süreyle kullanılmadığı zamanlar gibi bazı koşullar durumunda, sıcak su sisteminde 
hidrojen gazı ortaya çıkabilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Eğer sıcak su sistemi uzun bir süre kullanılmamışsa,
bulaşık makinesini kullanmadan önce tüm sıcak su musluklarını açın ve birkaç dakika her birinden bir miktar su 
gelmesini bekleyin. Bu birikmiş hidrojen gazının bırakılmasını sağlayacaktır. Gaz yanıcı olduğundan, bu sırada
sigara içmeyin veya açık alevle yaklaşmayın.

UYARI! DÜZGÜN KULLANIM

•Bulaşık makinesinin kapağı veya sepetlerini amacı dışında kullanmayın, bunların üzerine oturmayın veya 
çıkmayın.
•Kullanımdan hemen sonra ısıtma elemanlarına dokunmayın.
•Bulaşık makinenizi, tüm kapatma panelleri yerli yerinde değilse çalıştırmayın. Eğer bulaşık makinesi çalışıyorsa, 
kapağı dikkatle açın. Suyun dışarı sıçrama riski bulunmaktadır.
•Kapak açıkken üzerine ağır nesneler koymayın veya kapağın üzerine çıkmayın. Cihaz öne doğru devrilebilir.
Yıkanacak parçaları yerleştirirken:
oKeskin cisimleri, kapı fitilini zedelemeyecek şekilde yerleştirin;
oKesme türü yaralanma riskini azaltmak için keskin bıçakları tutacakları yukarı gelecek şekilde yerleştirin;
oUyarı: Bıçaklar ve keskin kısımları olan diğer mutfak eşyaları sepete yerleştirilirken keskin kısımları aşağıda 
kalmalıdır ya da bunlar yatay konumda yerleştirilmelidir. 
Bulaşık makinesini kullanırken, plastik eşyaların ısıtıcı elemanlara temas etmemesi sağlanmalıdır.
•Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan gözünün boş olduğunu kontrol edin.
•Bulaşık makinesinde yıkanabilir veya eşdeğeri bir işaret taşımamaları halinde, plastik eşyaları yıkamayın. 
Bu işareti taşımayan plastik eşyalar için, üreticinin tavsiyelerini kontrol edin.
•Yalnızca otomatik bir bulaşık makinesi için üretilmiş deterjan ve parlatıcıları kullanın. 
Bulaşık makinenizde asla sabun, çamaşır deterjanı veya el sabunu kullanmayın.
•Sabit şebekeden ayırmak amacıyla, tüm kutuplarında en az 3mm kontak açıklığı bulunan bir devre kesicinin
 monte edilmesi gereklidir.
•Çocukları deterjan ve parlatıcıdan uzak tutun, ayrıca iç kısımda artakalan deterjan olabileceğinden, 
kapısı açıkken çocukları bulaşık makinesinden de uzak tutun.
Küçük çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
•Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı hakkında açıklamalar yapılmaması 
veya gözetim altında olmadıkları sürece, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı ya da yeterli tecrübe 
veya bilgiye sahip olmayan kişilerce (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır.
•Bulaşık makinesi deterjanları güçlü alkalilerdir. Yutulması halinde son derece tehlikeli olabilirler. Cildinize ve 
gözlerinize temas etmesinden kaçının ve kapısı açık olduğunda çocukları bulaşık makinesinden uzak tutun.
•Takılma tehlikesi oluşturabileceğinden, kapı açık durumda bırakılmamalıdır.
•Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike yaratmasını önlemek için üretici veya servis temsilcisi 
tarafından ya da benzer niteliklere sahip kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
•Ambalaj malzemelerini uygun şekilde imha edin.



Montaj sırasında elektrik kablosu, tehlike arz edecek şekilde aşırı derecede bükülmemeli veya üzerine 
herhangi bir şey gelmemelidir.

Kontrolleri kurcalamayın.
Bu cihaz, su şebekesine yeni hortum takımları ile bağlanmalı ve eski hortum takımları yeniden 

kullanılmamalıdır.
Halının alt açıklıkları engellemediğinden emin olun. 
Bulaşık makinesini yalnızca üretim amacı doğrultusunda kullanın. 
Bulaşık makinesi sadece bina içinde kullanıma uygundur. 
Bulaşık makinesi ticari kullanım amacıyla tasarlanmamıştır. Ev ya da benzeri çalışma ve iskan amaçlı 

ortamlarda kullanım amaçlı olarak imal edilmiştir.

•

•
•

•
•
•
•

2. AMBALAJ ATIKLARI 

Bulaşık makinesinin ambalaj malzemelerini uygun şekilde imha edin.

Tüm ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilirdir.

Plastik kısımlar, standart uluslararası kısaltmalarla işaretlenmiştir:
(örn. bir dolgu malzemesi olan polisitren için PS)
Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklar hakkında 2002/96/EC sayılı Avrupa yönergesine 
(WEEE) uygun biçimde tanımlanmıştır. Bu yönerge, eski cihazların AB içinde yetkili merkezlere
 iadesi ve yeniden kullanımı hakkında genel çerçeveyi belirlemektedir.

UYARI!

Ambalaj malzemeleri, çocuklar için tehlikeli olabilir!
Ambalajın ve cihazın elden çıkarılması için lütfen bir geri dönüşüm merkezine gidin. Elektrik kablosunu kesin ve 
kapı kapatma sistemini kullanılmaz hale getirin.
Karton ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü kağıttan yapılmıştır, bu nedenle geri dönüşüm için toplanmak üzere 
atık kağıt toplama kutularına atılmalıdır.
Bu ürünü doğru şekilde bertaraf ederek, uygun olmayan şekilde işlenen bir atık haline gelmesini engellersiniz; 
böylece çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz etkilerin önlenmesine de yardımcı olmuş olursunuz.
Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediye birimleri ve evsel atık imha hizmeti 
sağlayıcıları ile iletişime geçin



3. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

ÖNEMLİ!
Bulaşık makinenizden en iyi performansı almak için, ilk kullanımdan önce tüm çalıştırma açıklamalarını okuyun.

KONTROL PANELİ

1. Güç: Elektrik kaynağını açmak/kapatmak içindir.
2. Geciktirme zamanı: Geciktirme tuşuna bir kez basıldığında 3 saat, ardı ardına ikinci kez basıldığında 6 saat
ve üçüncü kez basıldığında 9 saat gecikme süresi seçilir. Ardı ardına dördüncü kez basıldığında ise geciktirme
 seçimi iptal edilir.
3. Çocuk kilidi: Bulaşık makinesinin kumanda tuşlarını kilitlemek için, birkaç saniye boyunca Yoğun ve Hızlı
tuşlarına aynı anda basın. Yoğun ve Hızlı lambaları yanacaktır. Bulaşık makinesinin kumanda tuşlarının kilidini 
açmak için, bu tuşlara yine aynı şekilde basın, lambalar sönecektir.
4. Başlat/Duraklat Düğmesi: Bulaşık makinesini çalıştırmak veya duraklatmak için bu düğmeye basın.
5. Parlatıcı gösterge lambası: Gözün yeniden doldurulma zamanı geldiğinde yanar.
6. Tuz gösterge lambası: Yumuşatıcı tuz doldurulması gerektiğinde yanar.
7. Program Düğmesi: Yıkama programını seçmek için bu düğmeye basın.



BULAŞIK MAKİNESİNİN ÖZELİKLERİ

Önden Görünüş
1-Üst Sepet
2-Püskürtme Kolları
3-Alt Sepet
4-Su Yumuşatıcı
5-Filtreler
6-Deterjan Gözü
7-Parlatıcı Gözü
8-Çatal Bıçak Sepeti
9-Çatal rafı

4. İlk Kullanımdan Önce

Bulaşık makinenizi ilk kez kullanmadan önce:

A.Su yumuşatıcısını ayarlayın
B.Tuz haznesine 500ml su dökün ve hazneyi bulaşık makinesi tuzu ile doldurun
C.Parlatıcı gözünü doldurun
D.Deterjanın işlevi

.A. Tuzun Yumuşatıcıya Doldurulması

Her zaman bulaşık makinesi tuzu kullanın.

NOT: Eğer bulaşık makinesi modelinizde su yumuşatıcı bölmesi bulunmuyorsa, bu bölümü atlayabilirsiniz

    SU YUMUŞATICI

    Suyun sertliği bölgeye göre değişiklik gösterir. Bulaşık makinesinde sert su kullanılacaksa, bulaşıkların ve 
   gereçlerin üzerinde birikmeler oluşur. Cihaz, suyun kireçten ve minerallerden arındırılması için özel olarak 
   tasarlanmış bir tuz kabı kullanan özel bir yumuşatıcı içerir.



Tuz Tüketiminin Ayarlanması

Tuz kabı, sepetin altında yer alır ve aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır:
Dikkat!

Sadece bulaşık makinesinde kullanım için özel olarak üretilmiş tuz kullanın! 
Sofra tuzu başta olmak üzere, bulaşık makinesi için üretilmemiş diğer tüm tuz çeşitleri, su yumuşatıcıya 
zarar verir. Uygun olmayan tuz kullanımından kaynaklanan hasar durumunda, sebep olunan zarardan 
üretici sorumlu tutulamaz ve bunlar garanti kapsamına girmez.
Sadece tam yıkama programlarından birini başlatmadan önce tuz doldurun.
Böylece, daha önce dökülmüş ve makinenin alt kısmında bir süredir kalmış olan tuz veya tuzlu su zerrelerini 
önleyecek ve bunların korozyona neden olması engellenir.
İlk yıkama programından sonra, kumanda panelinin lambası söner.

A.Alt sepet çıkarıldıktan sonra, tuz kabının kapağını çevirerek çıkarın.(1)
 
B.Eğer tuz haznesini ilk kez dolduruyorsanız, 2/3 oranında su ile doldurun (yaklaşık 500ml).(2)

C.Huninin (birlikte verilir) ucunu, deliğe yerleştirin ve yaklaşık 2kg tuz dökün. Az miktarda suyun tuz kabının 
dışına taşması normaldir.

D.Dikkatli bir şekilde kapağı yerine takın.

E.Tuz uyarı lambası, genellikle tuz kabı tuzla doldurulduktan 2-6 gün sonra sönecektir. 

NOT:
1. Tuz kabı, sadece kumanda panelinde bulunan tuz uyarı lambası yandığında doldurulmalıdır. 
Tuz kabı yeterince doldurulmuş olsa dahi tuz tamamen çözününceye kadar gösterge lambası yanık kalabilir. 
Eğer kontrol panelinde tuz uyarı lambası yoksa (bazı modeller için), bulaşık makinesinin yıkama programlarına 
göre tuzun yumuşatıcıya ne zaman doldurulacağına karar verebilirsiniz. 

2. Eğer tuz dökülmüşse, fazla tuzun ortadan kaldırılması için durulama yapılmalı veya hızlı bir program 
çalıştırılmalıdır.



B. Parlatıcı Gözünün Doldurulması

Parlatıcının Fonksiyonu
Parlatıcı, son durulama esnasında otomatik olarak eklenir; detaylı bir durulama ile leke ve çizik oluşmadan 
kurutmaya olanak sağlar.
Dikkat!
Yalnızca markalı parlatıcılar kullanın. Parlatıcı gözünü asla başka bir madde ile doldurmayın
 (örn. bulaşık deterjanı, sıvı deterjan). Bu cihaza zarar verir.
Parlatıcı Gözünün Doldurulma Zamanı
Eğer kumanda panelinde parlatıcı uyarı ışığı bulunmuyorsa, bu gözün kapağının yanındaki optik seviye 
göstergesinin "D" renginden miktarı tahmin edebilirsiniz. Parlatıcı gözü dolu olduğunda, gösterge koyu renkte olacaktır. 
Parlatıcı azaldıkça, koyu noktanın büyüklüğü azalır. Parlatıcı seviyesinin asla çeyrek doluluğun altına düşmesine
 izin vermeyin.

Parlatıcı azaldıkça, parlatıcı seviyesi göstergesindeki siyah nokta aşağıdaki gibi değişir.

Tümü
3/4 dolu
1/2 dolu
1 / 4 dolu - Lekelenmeyi önlemek için dolum yapılmalıdır
Boş

PARLATICI BÖLMESİ

1- Gözü açmak için, kapağı sola doğru çevirerek açın ve çekin.
2-Parlatıcıyı göze dökün, taşırmamaya özen gösterin.
3-Kapağı, "açık" oku ile hizalayıp takarak yerine yerleştirin ve sağa doğru çevirerek kapatın.

Parlatıcı, bulaşıklarınızın üzerinde su damlası lekelerinin kalmasını önlemek için son durulama esnasında bırakılır. 
Ayrıca tabakların üzerinde bir tabaka oluşturarak kurutmaya da yardımcı olur.
Bulaşık makineniz, sıvı parlatıcı kullanmak üzere tasarlanmıştır. Parlatıcı gözü, kapının iç kısmında deterjan 
gözünün yanında bulunur.
Gözü doldurmak için, kapağını açın ve seviye göstergesi tamamen siyaha dönünceye kadar parlatıcıyı dökün. 
Parlatıcı gözünün hacmi yaklaşık 140ml'dir.
Parlatıcı gözünün aşırı doldurulmamasına dikkat edin, aksi takdirde az miktarda köpürme olabilir. Dökülen 
parlatıcıyı ıslak bir bezle silin. Bulaşık makinesinin kapağını kapatmadan önce parlatıcı gözünün kapağını takmayı 
unutmayın.

Dikkat!
Bir sonraki yıkamada aşırı köpük oluşmasını engellemek için doldurma işlemi esnasında taşan parlatıcıyı bir 
bezle temizleyin.



Parlatıcı Gözünün Ayarlanması
Parlatıcı gözünün dört veya altı ayarı vardır. Her zaman "4" pozisyonunda başlayın. 
Eğer bulaşıklarda lekeler oluşuyor veya su izleri kalıyorsa, gözün kapağını çıkarıp ayarını "5" pozisyonuna getirerek 
parlatıcı miktarını artırın. Eğer tabaklar yine de tam kurumazsa ya da benekler oluşursa, benekler tamamen ortadan
kalkana kadar kadranı birer kademe yükseltmeye devam edin. Fabrika ayarı "5" pozisyonunda yapılmıştır.

NOT: Eğer yıkamadan sonra tabakların üstünde su damlaları veya kireç benekleri varsa, dozu artırın. 

Eğer tabaklarınızın üzerinde beyazımsı lekeler veya camların veya bıçakların üzerinde mavimsi bir tabaka 
varsa ayarı düşürün.

C. Deterjanın İşlevi
Kimyasal bileşenler içeren deterjanlar kirlerin çıkarılması, parçalanması ve makineden atılması için gereklidir. 
Piyasada bulunabilen çok sayıda kaliteli deterjan bu amaca uygundur.

Konsantre Deterjan
Kimyasal bileşime bağlı olarak bunlar ikiye ayrılır: 

■ kostik bileşenlere sahip geleneksel, bazik deterjanlar 

■ doğal enzimlere sahip düşük bazik konsantre deterjanlar

Konsantre deterjanlar ile birlikte "Eco" yıkama programının kullanılması kirliliği önler ve bulaşıklarınız için 
daha iyidir; bu yıkama programları, konsantre deterjanın enzimlerin kir çözücü özellikleri ile özellikle uyumludur. 
Bu nedenle, konsantre deterjanların kullanıldığı "Eco" yıkama programında, sadece "yoğun" program kullanılarak 
elde edilebilecek sonuçlar elde edilebilir.

Deterjan Tabletleri
Farklı markaların tablet deterjanları farklı hızlarda çözünür. Bu nedenle bazı deterjanlar çözülemez ve kısa 
programlar sırasında tam temizlik gücünü sergileyemez.

Bu yüzden deterjan tabletleri kullanırken, deterjan artıklarının tam olarak çıkmasını sağlamak için uzun 
programlar kullanın.

Deterjan Bölmesi
Deterjan gözü, Yıkama Programı Tablosunda belirtilen açıklamalara uygun bir şekilde, her yıkama programından 
önce doldurulmalıdır. Bulaşık makineniz alışılagelmiş makinelerden daha az deterjan ve parlatıcı kullanır. 
Genelde, normal yıkama yükünde bir yemek kaşığı deterjan yeterlidir. Daha ağır kirlere sahip bulaşıklar içinse 
daha fazla deterjan gerekir. Deterjanı daima makineyi çalıştırmadan hemen önce koyun; aksi takdirde nemlenebilir 
ve gerektiği gibi çözünmeyebilir.



Kullanılması Gereken Deterjan Miktarı

1-Kapak kapalıysa: açma düğmesine basın. Kapak yayları açılır.

NOT:

2-Deterjanı daima her bir yıkama programından hemen önce koyun. 
Bulaşık makinenizde yalnızca markalı deterjanlar kullanın.

Bulaşık makinesi deterjanı aşındırıcıdır! Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

UYARI!

Yalnızca, bulaşık makinelerinde kullanım için üretilmiş deterjanları kullanın. 
Deterjanınızı eskitmeyin ve kuru tutun. Toz deterjanı, bulaşıkları yıkamaya hazır olana kadar göze koymayın.

Deterjanın Doldurulması

Deterjan gözüne deterjan koyun. İşaret, sağda gösterildiği üzere doz 
seviyelerini gösterir:

1-Ana yıkama programı deterjanının koyulduğu yer, "MIN" yaklaşık 
20g deterjan anlamına gelir.
2-Ön yıkama programı deterjanının (yakl. 5g) koyulduğu yer.

Deterjan ambalajında bulunan üretici önerilerini ve saklama tavsiyelerini dikkate alın.
Kapağı kapatın ve yerine oturana kadar bastırın.
Bulaşıklar çok kirliyse, ön yıkama deterjan odacığına da ek bir doz deterjan koyun. 
Bu deterjan, ön yıkama aşamasında etki edecektir.

Lütfen kir seviyesine ve su sertliğine göre farklar olabileceğini unutmayın. 
Deterjan ambalajında bulunan üretici önerilerini dikkate alın.

NOT:



5. Bulaşık Makinesi Sepetlerinin Doldurulması

Bulaşık makinesinden en iyi performansı almak için, bu yükleme yönergelerine uyun. 
Sepetlerin ve çatal bıçak sepetlerinin özelikleri ve görünüşü modelinize göre değişiklik gösterebilir.

Bulaşık Makinesi Sepetleri Doldurulmadan Önce ve Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler
Büyük miktarda yemek artığı varsa temizleyin. Tabakları, akan suyun altında durulamanız gerekmez. 
Parçaları bulaşık makinesine şu şekilde yerleştirin:

1. Fincan, bardak, tencere/tava vb. gibi eşyaları iç kısımları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
2. Suyun içinden çıkabilmesi için kıvrımlı veya oyuklu eşyalar eğimli olarak yerleştirilmelidir.
3. Tüm bulaşıklar güvenli ve devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
4. Bulaşıklar yıkama sırasında püskürtme kollarını engellemeyecek şekilde dizilmelidir.

Çok küçük parçalar, sepetlerden kolayca düşebileceği için bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

Bulaşıkların Boşaltılması
Üst sepetten alt sepete su damlamasını önlemek için önce alt sepeti, sonra üst sepeti boşaltmanızı öneririz.

Üst Sepetin Doldurulması
Üst sepet bardak, kahve ve çay fincanları, sosluklar, küçük tabaklar ve kaseler ile sığ tavalar 
(çok kirli olmadıkları sürece) gibi daha kırılgan ve hafif bulaşıkların yerleştirilmesi için tasarlanmıştır. 
Bulaşıkları, su püskürmesi ile yerinden oynamayacak şekilde yerleştirin.



Üst Sepetin Ayarlanması
Eğer gerekirse, üst sepetin yüksekliği, üst/alt sepette bulunan büyük bulaşıklara daha çok yer açmak için 
ayarlanabilir. Üst sepetin yüksekliği, tekerlerin farklı yükseklikte bulunan kızaklara takılmasıyla ayarlanabilir. 
Uzun parçalar, servis çatal bıçakları, salata servis kaşıkları ve bıçaklar, püskürtme kollarının dönüşünü 
engellememek için rafa konmalıdır. Kullanılması gerekmediği zaman raf geriye katlanabilir veya çıkarılabilir.

Alt Sepetin Doldurulması
Temizlenmesi en zor olan büyük parçaları, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi alt sepete koymanızı öneririz: 
tencereler, tavalar, kapaklar, servis tabakları ve kaseler.
Püskürtme kolunun hareketinin engellenmemesi için, servis tabaklarını ve kapakları sepetlerin yan tarafında 
koymayı tercih edebilirsiniz.
Tencereler, servis kaseleri, vb. daima aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
Derin tencereler, suyun dışarı akması için eğik olarak yerleştirilmelidir.
Alt sepet, daha çok tencere ve tavanın yerleştirilebilmesi için katlanan çubuklara sahiptir.

*Alt sepet Katlanan raflar
Katlanan raflar iki bölümden oluşmaktadır; bu bölümler bulaşık
 makinenizin alt sepetinde bulunur ve tencereler, ,
tavalar, vb. gibi büyük bulaşıkları daha kolay yerleştirebilmeniz 
için tasarlanmıştır. Eğer istenirse, her bir bölüm 
birbirinden bağımsız olarak ya da hepsi birden katlanabilir. 
Katlamalı rafları yukarı doğru kaldırarak veya katlayarak 
kullanabilirsiniz.

*isteğe bağlı olarak



Çatal Bıçak sepeti ve Çatal rafı
Çatal bıçaklar, tutma yerleri altta kalacak şekilde çatal bıçak sepetine yerleştirilmelidir:
Eğer rafın yan sepetleri varsa, kaşıklar teker teker uygun yuvalara yerleştirilmeli, özellikle uzun olan
mutfak gereçleri, resimde gösterildiği gibi üst sepetin ön kısmına yatay olarak yerleştirilmelidir.

Bulaşık makinesinde yıkanabilecek tabaklar/çatal bıçaklar

Uygun olmayan parçalar

Tahta, porselen veya sedef saplı çatal bıçaklar
Isıya dayanıklı olmayan plastik eşyalar
Isıya dayanıklı olmayan yapışkanlı parçalar içeren 
eski çatal bıçak takımları
Yapıştırılmış çatal bıçak takımları veya tabaklar
Kalaylı veya bakır eşyalar
Kurşun içeren kristal bardak
Paslanabilecek çelik parçalar 
Ahşap servis tabaklar
Sentetik liflerden yapılmış parçaları

Hiçbir parçanın alttan çıkmasına izin vermeyin

UYARI!

Sınırlı ölçüde uygundur

Bazı cam türleri, çok sayıda yıkama sonrasında matlaşabilir.
Gümüş ve alüminyum parçalarda yıkama sırasında renk 
bozulması olabilir
Eğer sık aralıklarla yıkanırsa, sırlı desenler solabilir

NOT: Sigara külü, mum, cila ya da boya ile kirlenmiş eşyaları bulaşık makinesine koymayın. 

Yeni tabaklar alırken, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olanları tercih edin.

NOT: Bulaşık makinenizi lütfen aşırı doldurmayın. Sadece 12 standart tabak için yer bulunmaktadır. 

Bulaşık makinelerinde kullanım için uygun tabaklar kullanmayın. Makul ölçüde bir enerji tüketimi ile iyi 
sonuçlar almak için bu oldukça önemlidir.



Çatal Bıçak ve Tabakların Yerleştirilmesi

Tabakları yerleştirmeden önce, şunları yapmanız gerekir:
Büyük artıkları boşaltın
Tavalardaki yanmış yiyecek kalıntılarını yumuşatın

Tabakları ve Çatal Bıçakları Yerleştirirken, Lütfen Aşağıdakilere Dikkat Edin:

Tabaklar ile çatal bıçakların püskürtme kollarının dönüşünü engellemeyecek şekilde dizilmesi gereklidir.
Kapların ya da derin tabanlarının içinde su birikmemesi için fincan, bardak, tava vb. gibi derin bulaşıkları 
açık kırımları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
Tabaklar ve çatal bıçak parçaları, birbirinin içinde olmamalı, birbirlerini kapatmamalıdır.

■Bardaklara zarar gelmesini önlemek için, bunlar birbirine dokunmamalıdır.

■Temizlenmesi en zor olan büyük parçaları alt sepete dizin.

■Üst sepet bardak, kahve ve çay fincanları vb. daha kırılgan ve hafif bulaşıkların yerleştirilmesi için tasarlanmıştır.

Dikkat!
Uzun ağızlı bıçakların yukarı doğru bakacak şekilde koyulması potansiyel tehlike teşkil eder!
Oyma bıçakları gibi uzun ve/veya keskin çatal bıçak parçaları, üst sepete yatay olarak yerleştirilmelidir.

Cam Eşyaların veya diğer Tabakların hasar görmesi olası nedenler:

■Camın türü ve imalat sırasında uygulanan işlemler. Deterjanın kimyasal yapısı.

■Su sıcaklığı ve bulaşık makinesi yıkama programının süresi.

Tavsiye edilen sorun giderici işlem:

■Üreticileri tarafından bulaşık makinesinde yıkanabilir şeklinde işaretlenmiş cam eşyalar veya porselen
tabaklar kullanın.

■Bulaşıklara zarar vermeyen yumuşak deterjanlar kullanın. Eğer gerekirse, deterjan üreticilerinden daha
detaylı bilgi isteyin.

■Düşük sıcaklıklı bir program seçin.

■Hasar görmelerini önlemek için, bardakları ve çatal bıçakları program bittikten hemen sonra makineden
çıkarmayın.

Yıkamanın Sonunda
Yıkama programı sona erdiğinde, bulaşık makinesi 6 kez ikaz verecek ve daha sonra duracaktır. 

düğmesini kullanarak cihazı kapatın, su beslemesini kapatın ve bulaşık makinesinin kapağını açın. 
Tabakların ve diğer parçalar halen sıcak ve kırılmaya eğilimli olabileceğinden, bulaşık makinesini 
boşaltmadan önce birkaç dakika bekleyin. Bu şekilde aynı zamanda iyi kuruyacaklardır.



6. Bir Yıkama Programının Başlatılması

Yıkama Programı Tablosu

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



KOYMAYI UNUTTUĞUNUZ BİRŞEY Mİ VAR?

Deterjan gözü açılmadan önce herhangi bir zamanda, unutulan bir tabak eklenebilir.

1Yıkamayı durdurmak için kapağı biraz açın.
2Püskürtme kolları durduktan sonra, kapıyı tamamen açabilirsiniz.
3Kalan bulaşıkları ekleyin.
4Kapağı kapatın, on saniye içinde bulaşık makinesi çalışmaya başlayacaktır.

Yıkama esnasında kapağı açmak tehlikelidir; sıcak sudan dolayı yanma olabilir.
Bulaşık Makinesinin Kapatılması
Sadece tüm göstergeler söndüğü zaman, program bitmiş demektir.

1. "(S)" düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın.
2. Su musluğunu kapatın!

UYARI!

Kapağı dikkatlice açın. Kapak açıldığında sıcak buhar çıkabilir!

Sıcak bulaşıklar darbelere karşı hassastır. Bu yüzden makineden çıkarılmadan önce tabakların yaklaşık 
15 dakika soğumasına izin verilmelidir.
Makinenin kapağını açın, aralık bırakın ve boşaltmadan önce birkaç dakika bekleyin. Bu şekilde daha soğuk 
olacaktır ve kurutma daha iyi şekilde gerçekleşir.

Bulaşık makinesinin boşaltılması
İçerideki bulaşıkların ıslak olması normaldir.
Önce alt, sonra üst sepetleri boşaltın. Bu, üst sepetten alt sepetteki bulaşıklara su damlamasını engeller.



7. BAKIM VE TEMİZLİK

Filtreleme Sistemi

Filtre büyük yemek artıklarının ve diğer kalıntıların pompanın içine girmesini önlemek için kullanılmaktadır. 
Bu kalıntılar, zamanla filtreyi tıkayabilir.

Filtre sistemi bir büyük filtreden, bir düz (ana filtre) ve bir 
mikro (ince) filtreden meydana gelir.
1-Düz filtre
Gıda artıkları ve diğer kalıntılar alt püskürtme kolu üzerinde 
bulunan özel bir jet tarafından tutulacaktır.
2-Kaba filtre
Tahliyeyi tıkayabilecek kemik veya cam parçaları gibi büyük parçalar
büyük filtrede tutulacaktır. Bu tür artıkları temizlemek için, filtrenin 
üst kısmında bulunan bölümü hafifçe sıkın ve yukarı kaldırarak dışarı alın.
3-Mikro filtre
Bu filtre, hazne alanındaki kir ve yemek artıklarını tutar ve bunların yıkama 
programı sırasında bulaşıklara yeniden yapışmasını engeller.
-Bulaşık makinesi her kullanıldığında filtrelerde tıkanma olmadığını kontrol 
edin.
-Kalın filtreyi çıkararak filtre sistemini yerinden çıkarabilirsiniz. Filtrelerdeki 
tüm yemek artıklarını alın ve filtreleri akan su altında temizleyin.

Adım 1: Kaba filtreyi ters yönde çevirin 
ve ardından yukarı doğru çekin;

Adım 2: Düz filtreyi yukarı
 doğru çekin

NOT: Prosedürü 1. adımdan 2. adıma doğru uygularsanız filtre sistemi çıkarılır; 
2. adımdan 1. adıma doğru ise filtre sistemi yerine takılır.

Filtre düzeneği
En iyi sonuç ve performans için, filtre düzeneğinin düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. 
Filtre, yemek artıklarını yıkama suyundan etkili şekilde ayırır ve yıkama programı sırasında 
yeniden sirkülasyon sağlar. Bu nedenle, her bir yıkama döngüsünden sonra, filtrede biriken 
büyük yemek artıklarının alınması ve yarı dairesel filtrenin, akan su altında temizlenmesi iyi 
olacaktır. Filtre düzeneğini çıkarmak için kap kolunu yukarı doğru çekin. Filtre düzeneğinin 
bütün bileşenleri haftada bir kez temizlenmelidir. Kaba ve mikro filtreleri temizlemek için bir 
temizlik fırçası kullanın. Ardından, filtre parçalarını son sayfadaki şekillerde gösterildiği gibi 
temizleyin ve sonrasında yerine oturtup aşağı doğru bastırarak düzeneğin tüm parçalarını yerlerine 
takın. Bulaşık makinesi filtreler olmaksızın asla çalıştırılmamalıdır. Filtrenin uygunsuz şekilde değiştirilmesi, 
cihazın performansını düşürebilir ve bulaşıklar ile gereçlere zarar verebilir.

Filtreler takılmadan bulaşık makinesini asla çalıştırmayın. Filtreleri temizlerken üzerine vurmayın. 
Aksi halde filtreler eğilebilir ve bulaşık makinesinin performansı düşebilir.

UYARI!



Püskürtme Kollarının Temizlenmesi
Püskürtme kollarını, sert sudaki kimyasallar kol jetlerini ve 
rulmanlarını tıkayacağı için düzenli olarak temizlemek gerekir. 
Püskürtme kollarını yerlerinden çıkarmak için, püskürtme 
kolunun üzerinde bulunan somunu saat yönünde çevirerek pulu 
çıkarın ve kolu dışarı alın. Kolları sabunlu ılık suda yıkayın ve jetleri 
temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. İyice duruladıktan sonra 
geri takın.

Bulaşık Makinesinin Bakımı
Kumanda panelini temizlemek için hafifçe ıslatılmış bir bez kullanın 
ve ardından iyice kurulayın. Dış yüzey için, iyi bir cihaz yüzey cilası kullanın. 
Makinenin hiçbir yerinde asla sivri nesneler, bulaşık süngerleri

 ve sert temizleyiciler kullanmayın.

Kapağın Temizlenmesi
Kapağın etrafındaki kenarların temizlenmesi için yalnızca yumuşak ve ılık suyla ıslatılmış bez kullanın. 
Kapak kilidine ve elektrikli bileşenlere su girmesini önlemek için, herhangi bir tür sprey temizleyici kullanmayın.
Ayrıca, kaplamayı çizebileceği için, dış yüzeylerde asla aşındırıcı temizlik maddeleri veya ovma telleri kullanmayın. 
Bazı kağıt havlular da yüzeyin çizilmesine veya yüzeyde iz kalmasına neden olabilir.

UYARI!

Kapağa ve elektrikli bileşenlere zarar verebileceği için, kapak panelinde asla sprey temizleyici kullanmayın. 
Paslanmaz çelik yüzeyde çizilmeye ya da iz kalmasına neden olabileceği için, aşındırıcı temizlik maddeleri ile bazı 
kağıt havluların kullanımına izin verilmez.

Donmaya Karşı Koruma

Eğer bulaşık makineniz kış aylarında ısıtması olmayan bir yerde bırakılacaksa, bir servis teknisyeninden 
aşağıdakileri yapmasını isteyin:

1. Bulaşık makinesinin elektrik enerjisi kesilmelidir.
2. Su beslemesini kapatın ve su giriş borusunu su vanasından çıkarın.
3. Giriş borusunda ve su vanasında bulunan su tahliye edilmelidir. (Suyu yakalamak için bir tava kullanın)

BULAŞIK MAKİNENİZİ NASIL KORURSUNUZ?

Her Yıkamadan Sonra
Her yıkamadan sonra, cihaza gelen su beslemesini kaptın ve içeride biriken nemin ve kokuların dışarı çıkması 
için kapısını hafifçe aralık bırakın.

Fişi Çekin
Temizlik veya bakım yapmadan önce, her zaman cihazın fişini prizden çıkarın. Riskli işler yapmayın.

Çözücüler veya Aşındırıcı Temizlik Malzemeleri Kullanmayın
Bulaşık makinesinin dış ve lastik kısımlarını temizlemek için, çözücüler veya aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın. 
Sadece sabunlu ılık suya batırılmış bir bez kullanın. İç yüzeylerdeki kir veya lekeleri temizlemek için, bir miktar beyaz 
sirkeli su veya özel olarak bulaşık makineleri için üretilmiş bir temizlik ürünü ile birlikte bir bez kullanın.

Tatile çıkacağınız zaman
Bulaşık makinesi boşken bir yıkama programı çalıştırmanız, daha sonra da fişi prizden çekip su beslemesini kesmeniz 
ve cihazın kapağını aralık bırakmanız önerilir. Bu şekilde, kapak contalarının daha uzun ömürlü olmasını sağlanır ve 
cihazda kötü kokuların oluşmasını engellenir.

Cihazın Taşınması
Cihazın taşınması gerekiyorsa, cihazı dikey konumda tutmaya özen gösterin. Kesinlikle gerekiyorsa arkaya yatırabilirsiniz.

Contalar
Bulaşık makinesinde koku oluşmasının nedenlerinden biri de contalar arasında kalan yemek artıklarıdır. 
Düzenli aralıklarla nemli bir süngerle yapılacak temizlik bunu engeller.



      DİKKAT!
Boruların ve elektrikli ekipmanların kurulumu, 
profesyoneller tarafından yapılmalıdır.

8. MONTAJ

-Daha sonra başvurmak üzere bu kullanım kılavuzu güvenli bir yerde saklayın. Eğer cihaz satılır, başkasına verilir veya 
taşınırsa, lütfen bu kullanım kılavuzunu da yeni sahiplerine vererek, içindeki tavsiyelerden faydalanmasını sağlayın.

-Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyun: cihazın güvenli bir şekilde montajı, kullanımı ve bakımları hakkında önemli 
bilgiler içermektedir.

-Eğer cihazın yerinin değiştirilmesi gerekirse, dik pozisyonda taşınmalıdır; eğer mutlak olarak gerekliyse, arka tarafına 
yatırılabilir.

YERLEŞTİRME 
1.Cihazı ambalaj malzemelerinden çıkarın ve nakliye sırasında hasar almamış olduğunu kontrol edin.
Eğer hasar görmüşse, perakende mağazasına başvurun ve montaj işlemlerini yapmayın.

2.Bulaşık makinesinin yan kenarları ve arka tarafı komşu dolaplar ya da duvarlara temas etmeyecek şekilde
yerleştirildiğini kontrol edin. Bu cihaz bir mutfak tezgahının altına gömme olarak da monte edilebilir.

3. Bulaşık makinesini düz ve sağlam bir zemine yerleştirin. Eğer zemin düzgün değilse, cihazın ön ayakları ayarlanarak
 cihazın düz pozisyona gelmesi sağlanabilir (eğim açısı en fazla 2 derece olmalıdır). Eğer cihaz düzgün bir şekilde
 teraziye alınırsa, daha sağlam duracak ve çalışması sırasında hareket etmesi ya da vibrasyona ve gürültüye daha az
 neden olabilecektir.

SU VE ELEKTRİK ŞEBEKELERİNE BAĞLANTI  YAPILMASI

Su ve elektrik şebekelerine bağlantılar uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Bulaşık makinesi su hortumlarının ya da elektrik besleme kablolarının üzerine basmamalıdır

Cihaz, yeni hortum tesisatı kullanılarak su şebekesine bağlanmalıdır. Eski hortumlar kullanmayın.

*Su Giriş Hortumu Bağlantısı

Soğuk su besleme hortumunu diş açılmış 3/4 (inç) konektöre 
bağlayın ve yerineiyice sıkıldığından emin olun. Su boruları 
yeniyse veya çok uzun süre boyunca kullanılmamışsa,
suyun berrak ve temiz olması için suyun biraz akmasına
izin verin. Eğer bu yapılmazsa, su girişinde tıkanık oluşabilir ve
bunun sonucunda cihaz zarar görebilir.

Su çıkış hortumu bağlantısı

Bulaşık makinesinin drenaj hortumu bükülmeden drenaj borusuna bağlanmalıdır.
Eğer hortumun uzunluğu yeterli değil ise aynı malzemeden imal edilmiş bir
 uzatma hortumu satın almak için yetkili servise başvurun Uzatma hortumu 
kullanılsa dahi toplam hortum uzunluğunun en fazla 4 metre olması gereklidir.
Eğer drenaj hortumu 4 metreden uzun olursa, bulaşıklar düzgün 
temizlenmeyecektir. Yıkama işlemi sırasında yerinden çıkmaması için drenaj
 hortumunu sıkıca sabitleyin.



Elektrik bağlantısı

Cihazın fişini prize takmadan önce, aşağıdakilerden emin olun:
 priz topraklı ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olmalıdır;
 priz, cihazın kapağının iç kısmında bulunan anma değerleri etiketinde belirtilen olan cihazın maksimum yüküne 
dayanabilecek nitelikte olmalıdır (cihazın açıklamalarına bakın);
 elektrik şebekesi, cihazın kapağının iç kısmında bulunan anma değerleri etiketinde belirtilen değerlerde olmalıdır;
 priz, cihazın fişine uygun olmalıdır. Aksi takdirde, fişi değiştirmesi için uzman bir teknisyene başvurun
 (yardım bölümüne bakın); uzatma kabloları ve çoklu prizler kullanmayın.

*İsteğe Bağlı

-Cihazın montajı yapıldıktan sonra elektrik besleme kablosu ve elektrik prizi kolay erişilebilir olmak zorundadır

-Kablo bükülmemeli veya sıkışmamalıdır.

-Eğer elektrik besleme kablosu zarar görürse, olası tüm tehlikelerin önlenmesi amacıyla, üretici ya da üreticinin 
Teknik Destek Servisi tarafından değiştirilmelidir.

-Bu düzenlemelere uyulmaması halinde, oluşabilecek herhangi bir olayda, şirket sorumlu tutulamaz. 

İlk yıkama programı ile ilişkili tavsiye
Cihazın montajı tamamlandıktan sonra, ilk yıkama programını çalıştırmadan hemen önce, tuz görüne yaklaşık 2 Kg 
tuz koyarak tamamen doldurun 
(Parlatıcı ve rafine tuz bölümüne bakın). Su taşabilir: bu normaldir ve endişelenecek bir durum yoktur. Tuz dolumu 
yapıldıktan sonraki birkaç yıkama
 programında TUZ DÜŞÜK gösterge lambasının yanması normaldir.

Cihazın Yerleştirilmesi
Cihazı istenen konuma yerleştirin. Arka kısım duvara karşı olmalıdır, yan kısımlar ise komşu kabinler veya duvar 
boyunca uzanmalıdır. Bulaşık makinesi, kurulumu kolaylaştırmak için sola veya sağa yerleştirilebilecek su besleme ve 
tahliye hortumlarına sahiptir.

Cihazın Teraziye Alınması
Cihaz yerleştirildikten sonra, terazide kalmasını sağlamak üzere yükseklik ayarı yapmak için cihazın ayaklarını ayarlayın 
(içeri veya dışarı doğru
 çevirin). Her koşulda, makinenin eğimi 2°'den fazla olmamalıdır.

NOT: Ayakların maksimum ayar yüksekliği 20mm'dir.

Hortumdaki Fazla Su Nasıl Tahliye Edilir
Lavabo yerden 1000mm yüksekte ise hortumlarda bulunan fazla su doğrudan lavaboya boşaltılamaz. Bu durumda, 
hortumlarda bulunan fazla suyun, lavabodan daha aşağıda tutulan uygun bir kaba akıtılması gerekecektir.

Su Çıkışı
Su tahliye hortumunu bağlayın. Tahliye hortumu, su sızıntılarının önlenmesi için doğru takılmalıdır. Su giriş hortumunun
 bükülmediğinden veya ezilmediğinden emin olun.

Uzatma Hortumu
Eğer hortumu uzatmanız gerekirse, benzer bir tahliye hortumu kullanmaya dikkat edin.
Bu hortum 4 metreden uzun olmamalıdır; aksi halde bulaşık makinesinin temizlik etkisi azalabilir.

Sıvı Akış Bağlantısı
Atık bağlantısı, makinenin tabanından 50cm (minimum) ila 100cm (maksimum) yükseklikte olmalıdır. 



Bulaşık Makinesinin Çalıştırılması

Bulaşık makinesi çalıştırılmadan önce aşağıdakiler kontrol edilmelidir:
1-Bulaşık makinesinin terazide olduğu ve doğru şekilde sabitlendiği
2-Su giriş vanasının açık olduğu
3-İletim bağlantılarında bir sızıntı olmadığı
4-Kabloların sıkıca bağlandığı
5-Açma/kapatma anahtarının açık pozisyonda olduğu
6-Giriş ve tahliye hortumlarının sıkıca sabitlenmiş olduğu
7-Tüm ambalaj malzemelerinin ve basılı kağıtların makine içinden çıkarılmış olduğu

Dikkat!
Montajdan sonra, lütfen bu kullanım kılavuzunu basılı evrak poşetine koyun. 
Bu kılavuz, kullanıcılara yardımcı olacak bilgiler içermektedir.

9.SORUN GİDERME

UYARI!
Taşma Görülürse, servisi aramadan önce ana su beslemesini kapatın.Taşma veya küçük bir sızıntı 
yüzünden taban teknesinde su birikmişse, bulaşık makinesi yeniden çalıştırılmadan önce su ortadan 
kaldırılmalıdır.



SERVİS ÇAĞIRILMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER





Üretici ESTY

Model ABM11029X01

Standart yer ayarları 12

Enerji verimlilik sınıfı1 A++

Yıllık enerji tüketimi2 259kWh

Standart temizlik döngüsünün enerji tüketimi 0,92kWh

Kapalı modda enerji tüketimi 0,35 W

Açık kalma moddaki güç tüketimi 0,49W

Yıllık su tüketimi3 3640 litre

Kurutma verimlilik sınıfı4 A

Standart temizleme programı 5 Eko

Temizleme programının süresi 172 min

Gürüktü seviyesi 49dB(A)re 1pW

Montaj Yarı ankastre

Ankastre olabilir Evet

Yükseklik 81,5cm'den fazla

Genişlik 59,6cm'den fazla

Derinlik(konektörlerle) 57,8cm'den fazla

Güç tüketimi 1850W

Anma gerilimi/frekansı AC 220-240 V/50Hz

Su basıncı/(akış basıncı) 0,4-10bar=0,04-1,0MPa

Su sıcaklığı Maks. 62⁰ C

1.A+++ (en yüksek verimlilik) - D (en düşük verimlilik)
2.Yılda "259" kWh enerji tüketimi için soğuk su kullanılarak yapılan 280 standart temizleme programı ve düşük
enerji modlarının tüketimi temel alınmıştır. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.

3.Yılda "3640" litrelik su tüketimi, 280 standart temizleme döngüsüne dayanır. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl 
kullanıldığına bağlıdır.
4.A (en yüksek verimlilik) - G (en düşük verimlilik)
5.Bu program, normal derecede kirli bulaşıkların temizlenmesi için uygundur ve bu türden bulaşıklar için enerji
ve su tüketimi açısından en verimli olan programdır.

Cihaz teslimatta, aşağıdaki Avrupa standartlarının ve yönetmeliklerinin en son sürümlerini karşılamaktadır. 
- LVD 2006/95/EC 
- EMC 2004/108/EC 
- EUP 2010/1016

NOT： Yukarıdaki veriler, belirtilen çalışma koşullar altında standartlara uygun biçimde ölçülmüştür. 
Sonuçlar bulaşıkların kirlilik düzeyine, su sertliğine, deterjan miktarına, vb. bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik 
gösterebilir

ÜRÜN BİLGİ FİŞİ

AB Direktifi 1059/2010'a göre ev bulaşık makinesi sayfası:



MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ 

1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından

garanti süresince garanti kapsamındadır. 

3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde

geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş 

günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 

istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, 

temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden 

itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi 

halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, 

benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis 

etmek zorundadır. 

4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj

hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen 

parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 

edilmeksizin tamiri yapılacaktır. 

5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait

olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 

d)İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini

isteme,seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih 

ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 

6.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c)Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; 



tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan 

varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. 

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 

müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı 

için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, 

sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından 

birini kullanabilir. 

7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı

kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan 

koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez. 

a)Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı

haller, 

b)SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin

cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar, 

c)Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı

vb.) kaynaklanan arızalar, 

d)Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik

tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke 

gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar, 

e)Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme,

aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar, 

f)Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki

bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar, 

g)Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol 

açacağı arızalar. 

Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi 

sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da 

temsilciliklere aittir. 

Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici 

hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak 



çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar; 

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz 

edilememesi durumda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında 

satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin 

dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı 

olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti 

dışındadır. 

SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında 

kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, 

aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır. 

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,

2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma

sırasında oluşan hasar ve arızalar, 

3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün

etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden 

meydana gelecek hasar ve arızalar, 

4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,

5. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza

monte edilmesinden doğacak arızalar, 

6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı

kullanılmasından kaynaklanan arızalar, 

7. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine

getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) 

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi 

sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da 

temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün 



üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde 

bu garanti geçersizdir. 

Müşteri Seçimlik Hakları 

1.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait

olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 

d)İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlilik haklarından birini kullanabilir. 

Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 

2.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c)Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; 

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan 

varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. 

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 

müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı 

için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde 

tüketici,sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim 

haklarından birini kullanabilir. 

Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici 

hakem heyetlerine başvurabilir. 

Size en yakın Silverline Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile 

beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1–2 

yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap 

alabilmek için SILVERLINE DANIŞMA HATTI 444 4 758’i arayabilirsiniz. 



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki 

2012/19/EU Avrupa Birliği Yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. 

AEEE, hem kirletici maddeleri (bunlar çevre üzerinde olumsuz etkilere 

neden olabilir) hem de temel bileşenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) 

içerir. Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan 

sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemeniz 

gerekmektedir. Tüm kirleticilerin düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi 

ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve dönüştürülmesi için 

AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir. Kişiler, AEEE'nin bir 

çevre sorununa dönüşmemesini sağlamakta önemli bir rol 

üstlenir;  bazı basit kuralların izlenmesi gerekir: 

•AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır.

•AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler tarafından yönetilen ilgili

toplama noktalarına teslim edilmelidir. Pek çok ülkede, büyük AEEE'ler 

için evden toplama hizmeti verilir. 

•Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya verilebilir ve satıcı yeni

teslim ettiği cihaz başına bir adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı 

teslim alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen ekipman ile 

aynı türden ve aynı fonksiyonlara sahip olması gerekir. 

üretim yeri:Zhongshan Galanz Consumer Electric Appliances Co, Ltd. 

NO.3, Xingpu Road East, Huangpu Town, Zhongshan City, 

Guangdong province, P.R.China
Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak 

değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim 

edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre 

yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. 



Revizyon Tarihi: 6.01.2017

İL İLÇE SERVİS ÜNVANI YETKİLİ KİŞİ YAZIŞMA ADRESİ TELEFON 1: FAX:

CEYHAN HÜSEYİN DEMİR HÜSEYİN DEMİR B.KIRIM MH.4 SK.NO:8/A 0 322 613 17 77 0 322 613 17 77

KOZAN LİDER SOĞUTMA HÜSEYİN KURT TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO.65‐A 0 322 515 08 85 0 322 515 08 85

 MERKEZ PRESTİJ TEKNİK VOLKAN AKYÜZ HUZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI NO: 329 YASİN IŞIK APT. 0 322 247 06 17 0 322 247 06 17

 MERKEZ PRESTİJ TEKNİK VOLKAN AKYÜZ GÜZEL YALI MAH.81204 SK.SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI DUYGU APT.NO:3/B 0 322 247 06 18 0 322 247 06 18

GÖLBAŞI EFEBEY TİCARET HAKAN DEMİREL YENİ MAHALLE NAMIK KEMAL CADDESİ NO:63 0 416 782 00 15 0 416 781 99 09

MERKEZ MARMARA TEKNİK SOĞUTMA ÜMİT SUBUTAN SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A 0 416 213 07 06 0 416 213 07 06

KAHTA EGE SOĞUTMA YALÇIN EGE FIRAT MAH. M.AKİF CAD.NO: 101 /B  0 416 725 95 60 0 416 725 95 60

 MERKEZ BARBAROS TEKNİK SERVİS ABDULLAH BARBAROS İMARET CAMİ KARŞISI MARULCU MH.AÇIKGÖZOĞLU SK.NO:18/A 0 272 215 12 17  0 272 215 12 77

 MERKEZ FATİH SOĞUTMA  FATİH ÇOMAK CUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO:13 0 272 214 51 33 0 272 214 30 77

DİNAR YILDIRIM TEKNİK SERVİS MEHMET SİNAN YILDIRIM CAMİKEBİR MAH. SUÇIKAN CAD. NO 61  0 544 353 00 12 0 544 353 00 12

 MERKEZ AĞRI YETKİLİ SERVİS LEVENT BUDAK 29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ARKASI SEVGİ APT.ALTI 0 472 215 99 36 0 472 215 99 36

PATNOS AĞLAMAZ TEKNİK MESUT AĞLAMAZ CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16 0 472 616 61 81 0 472 616 61 81

AKSARAY  MERKEZ UYAR SAOĞUTMA CİHAN UYAR MEYDAN MAH. 975 SOK. OĞUZ ÇELİK APT. ALTI NO:1 0 382 212 88 89 0 382 212 88 89

MERZİFON ELİT TEKNİK GÖKHAN ÖZSOY HARMANLAR MAH.ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:10/C 0 358 514 07 00 0 358 514 07 00

 MERKEZ ELİT TEKNİK GÖKHAN ÖZSOY PİRİNÇÇİ MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C  0 358 201 00 05 0 358 201 00 05

ÇANKAYA YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS  A.OĞUZ KELEŞ SANCAK MH. CİDDE CD. NO:13/A 0 312 440 97 97 0 312 442 44 69

KEÇİÖREN DOĞSER SERVİS CİHAN AKDOĞAN SANATORYUM CD.NO:201 / A 0 312 381 44 55 0 312 355 44 55

PURSAKLAR YALÇIN TEKNİK DURALİ KARABACAK YUNUS EMRE MH. YUNUS EMRE SK. NO :14 0 312 236 20 52 0 312 236 20 52

ÇANKAYA BAY TEKNİK MUSA KARABAY BİRLİK MAH.457 SOK. NO:5 / A  0 312 495 92 66 0 312 495 50 38

BEYPAZARI TOYDEMİR TEKNİK YASİN TOYDEMİR HACIKARA MH. SANAYİ MESKEN 4. SK. NO:5/2 0 545 507 89 89

POLATLI TAMİRCİM TEKNİK SERVİS ZAFER AYDIN KURTULUŞ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:139 0 312 623 47 46 0 312 621 38 47

 MERKEZ YILDIZ TEKNİK AHMET YIDIZ GÜVENLİK MH. 261 SK. ÖZGÜR APT. NO:15 / B 0 242 345 74 72 0 242 345 74 72

ALANYA ALP TEKNİK İBRAHİM KALKAN SARAY MH ÇELİKLER SK 7/B 0 242 519 31 32  0 242 519 31 32 

KUMLUCA ÇAĞLAYAN TEKNİK SERVİS MURAT ÇAĞLAYAN NARENCİYE MAH ADNAN MENDERES BULVARI KASAPÇAYIRI CAD ULUŞAR APT B/BLOK 2  0 2424 887 84 84 0 2424 887 84 84

MANAVGAT MKN TEKNİK EMRE KAYMAK ÇAĞLAYAN MAHALLESİ HASTAHANE CADDESİ NO 118 0 536 656 04 18

KAŞ KAŞ TEKNİK SERVİS MEHMET ALİ SARICAOĞLU ANDİFLİ MAH.CUKURBAĞLI CAD.NO:2/F 0 242 836 11 95 0 242 836 11 95

MURATPAŞA ICD ELEKTRONİK ISITMA SOĞUTMA SİSTMUSTAFA OĞUZ CUMHURİYET MAH.622SOK.NO:14 BİRCAN APT. 0 242 241 00 69 0 242 241 00 79

ARDAHAN  MERKEZ OKTAY SOĞUTMA OKTAY FIRINCI KAPTANPAŞA MH. ÜMİT KAFTANCIOĞLU CD. NO:15 0 478 211 29 82 0 478 211 29 82

HOPA EFULİM YETKİLİ SERVİS BÜLENT ARSLAN KULEDİBİ MH.KARADENİZ CAD.ZEMİN KAT NO:17 0 466 351 76 13 0 466 351 76 12

ARHAVİ MEDİ TEKNİK SERVİS MEHTİ KARADENİZ MUSAZADE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO:12 0 546 489 53 51

 MERKEZ ÖMER ELEKTRONİK ÖMER KÜÇÜKAY MİRALAY ŞÜKRÜ BEY CAD.BİM MARKET KARŞISI ARTVİN/MERKEZ 0 466 212 58 66 0 532 344 66 68

 MERKEZ KAYRA TEKNİK LEVENT ÖZENÇ MİMAR SİNAN MH. YÖRÜK ALİ EFE BLV. AL KONUT SİTESİ NO:24/F 0 256 219 12 97 0 256 219 12 97

DİDİM EGE KLİMA MEHMET YILMAZ 821.SOK.NO:16 0 256 811 40 70 0 256 811 40 70

BANDIRMA EMEK TEKNİK MURAT SAĞIR İHSANİYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B 0 266 714 12 50 0 266 714 12 50

EDREMİT VAROL‐SER OSMAN VAROL CAMİVASAT MH. GAZİ CD. NO:49 0 266 373 51 51 0 266 373 33 51

 MERKEZ ERDOĞAN ELEKTRİK SAİM ERDOĞAN ALİ HİKMET PAŞA MH.ALTAY CD.NO:56 0 266 245 84 85  0 266 245 84 85 

BARTIN  MERKEZ EFE SOĞUTMA OKTAY KAMAN OKULAK MH. TOPÇU KONAĞI CD. NO:110/A 0 378 227 56 59 0 378 227 82 92

 MERKEZ AKDAŞ KARDEŞLER SOĞUTMA  M.EMİN AKDAŞ AYDINLIK EVLER MAH. 12. CD. NO:127 0 488 214 04 74 0 488 215 10 79

 MERKEZ GÜLER TEKNİK MEHMET GÜLER PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23 0 488 231 80 47 0 488 231 80 47

BİLECİK BOZÜYÜK TÜL‐SEV TEKNİK İLHAN BİLGİN KASIMPAŞA MH. KIVRIKOĞLU CD. NO:13 0 228 314 79 57 0 228 314 78 57

BİNGÖL  MERKEZ ERKAN SOĞUTMA AHMET ERKAN YEŞİLYURT MAH MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD MERCAN AP ALTI  0 426 213 14 83 0 426 213 14 83

BİTLİS TATVAN DOĞU TEKNİK FATİH GEÇLER TUĞ MAH.ZİRAİ DONATIM CAD.NO:106 0 434 827 11 77

BOLU  MERKEZ İKLİM SOĞUTMA VE ELEKTRİK ERGÜN RÜZGAR KARAMANLI MH.ŞEHİTEROL MÜHÜRCÜOĞLU SK.NO:10/A 0 374 212 23 32 0 374 212 12 32

MERKEZ GÜLTAŞ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLECEMAL GÜLHAN HIZIR İLYAS MH. İBRAHİM ZEKİ BURDURLU CD. NO:30 0 248 233 81 21 0 248 233 66 33

KARAMANLI ŞENGÜN TEKNİK MEHMET ŞENGÜN PAZAR MH. HAL BİNALARI NO:2 0 248 531 23 52 0 248 531 23 52

 MERKEZ SUDE SOĞUTMA SERKAN EVCİL ÖZĞÜR MAH.ÇELİK SOK.NO:12 0 248 234 03 03 0 248 234 03 03

İZNİK KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ ABRURRAHMAN AR EŞREFZADE MAH. M.DOĞAN SOK. NO:16/D 0 224 757 77 78 0 224 757 77 78

GEMLİK PAŞA TEKNİK ADEM ERDOĞAN DR.ZİYA KAYA MH.ILICA CD.NO:25 0 224 513 68 40 0 224 513 68 40

İNEGÖL GÜNCE TEKNİK GÜNDÜZ ÇEĞİL SİNANBEY MAH MURAT CAD. NO:11 0 224 713 89 92 0 224 713 89 92

KARACABEY GÜRKAN TİCARET GÜRKAN ERGÜVENÇ RUNGUÇPAŞA MAH.14 SK.NO:11 0224 676 66 80 0266 714 38 06

OSMANGAZİ AYDIN TEKNİK İBRAHİM AYDIN SOĞANLI MH. SOĞANLI BULVARI HALE SOKAK NO:6A‐B 0 224 233 22 11  0 224 233 19 74

BİGA SILA TEKNİK BAYRAM TOPÇU HAMİDİYE MH. İNÖNÜ CD. NO:28/C 0 286 317 22 56 0 286 317 22 56

GELİBOLU GÜNGÖR TEKNİK UFUK GÜNGÖR GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1 0 286 566 40 99 0 286 566 40 98

 MERKEZ ASYK SERVİS HİZMETLERİ YÜKSEL ALDEMİR İSMETPAŞA MAH.ÇINARLIK CAD.NO:21/1 0 286 213 45 45 0 286 213 45 33

ŞABANÖZÜ AYDOĞDU TEKNİK SOĞUTMA ABDULLAH AYDOĞDU CUMHURİYET MH. BELEDİYE İŞMERKEZİ YANI  NO:11/2 0 376 518 15 54 0 376 518 12 76

 MERKEZ CİHAN TEKNİK CİHAT ASLAN BUĞDAY PAZARI MAH.ATATÜTK BLV.ANIL APT.A BLOK NO:4 0 376 212 29 16 0 376 212 29 16

ÇORUM  MERKEZ ERDEM SOĞUTMA ERSOY ERDEM KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B 0 364 224 77 80 0 364 224 77 80

 MERKEZ SİSTEM SOĞUTMA İLKER TEKDEMİR PELİTLİBAĞ MH HÜRRİYET CD N:54/A  0 258 242 59 81 0 258 264 99 23

 MERKEZ AKSU TEKNİK MUHAMMET AKSU DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12 0 258 264 44 04 0 258 264 44 04

ÇİVRİL MURAT BEYAZ EŞYA SERVİSİ MURAT AZGUN SARAY MAH.RAUF DENKTAŞ CAD.NO:87‐A 0 258 713 65 22 0 258 713 65 22

 MERKEZ KAR‐DEM TEKNİK MEHMET HANİFİ DEMİR MEZOPOTAMYA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR 0 412 252 41 88 0 412 252 41 88

BİSMİL DİCLE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ ÖMER KILIÇ BOZKURT MAH.15.CAD.NO:56/D 0 412 415 15 20 0 412 415 15 20

 MERKEZ KÜÇÜKLER SOĞUTMA ERÇİN KÜÇÜK KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD.NO:77/B 0 380 512 39 56 0 380 512 39 56

AKÇAKOCA GÜNER SOĞUTMA RECEP GÜNER YALI MAH BAHADIR YALÇIN CAD NO 41  0 380 611 97 38 0 380 611 97 38

 MERKEZ OCAK TEKNİK HARUN OCAK YANCIKÇI ŞAHİN MAH. ATATÜRK CD. NO:31/1 0 284 225 63 90 0 284 225 63 91

KEŞAN SİMGE SOĞUTMA İSMAİL BAYILMIŞ BÜYÜK CAMİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO 29 0 284 712 39 03 0 284 714 70 34

ELAZIĞ  MERKEZ MEHMET ZORLU MEHMET ZORLU RIZAİYE MH. KIBRIS ŞEHİDİ MEHMET GÜÇLÜ CD. NO:63/A 0 424 238 65 31 0 424 238 09 62

ERZURUM  MERKEZ KARDELEN BAKIM ONARIM EBUBEKİR AKIN ŞÜKRÜPAŞA MH. ŞIH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE 0 442 319 11 44 0 442 319 11 44

 MERKEZ ESKOM ELEKTRONİK DURMUŞ TEPECİK KURTULUŞ MH. MAİDE BOLEL HUZUR EVİ CD. NO:14/B 0 222 224 15 30 0 222 224 15 50

 MERKEZ EKSEN TEKNİK SERVİS ZEKİ GÜRGEN OSMANGAZİ MH. BASIN ŞEHİTLERİ CD. No:239/A 0222 234 33 32  0 222 234 59 96

GAZİANTEP  MERKEZ VİP SERVİS SELÇUK ŞEMEN DEĞİRMİÇEM MAH ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD MNO 16/A  0 342 336 59 59 0342 338 29 29

GİRESUN MERKEZ HASAN ALTIYAPRAK HASAN ALTIYAPRAK HACI MİKTAT MAH ÖZDEN SK NO:9 0 454 216 54 32 0 454 216 54 32

GÜMÜŞHANE  MERKEZ RECEP KOLOTOĞLU RECEP KOLOTOĞLU HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94  B 0 456 213 74 49 0 456  213 74 59

HAKKARİ  MERKEZ HAKAN TEKNİK SOĞUTMA SERKAN SERİK ÇEVRE YOLU SIVACI APT.NO:84/B 0 438 211 73 03 0 438 211 73 03

 MERKEZ GÜZELYÜZ SOĞUTMA ISITMA BEREKET GÜZELYÜZ ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:413  HARBİYE 0 326 231 48 88 0 326 231 29 32

İSKENDERUN GÜZELYÜZ SOĞUTMA ISITMA BEREKET GÜZELYÜZ ŞEHİT PAMİR CD.79/1 SK.NO 8/D  0 326 617 14 44 0 326 617 14 44

SAMANDAĞ AKBABA TEKNİK YAHYA AKBABA CUMHURİYET MH. İLKOKUL CD. 55.SOKAK NO:3 0 326 512 19 29 0 326 512 19 29

IĞDIR  MERKEZ PARLAK TEKNİK İBRAHİM PARLAK TANSU ÇİLLER CAD TOMURCUK SOK.NO: 15 0 476 227 47 51 0 476 227 47 51
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YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



İL İLÇE SERVİS ÜNVANI YETKİLİ KİŞİ YAZIŞMA ADRESİ TELEFON 1: FAX:

YALVAÇ ARICAN SOĞUTMA FATİH ARICAN PAZAR YUK.MAH.TURGUT ÖZAL BLV.NO:10 0 246 441 37 47 0 246 441 37 47

 MERKEZ TIĞLILAR TEKNİK SERVİS FERHAT TIĞLI TURAN MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:61 0 246 201 20 60 0 246 201 20 60

YALVAÇ KADİR SOĞUTMA KADİR ELBENLİ PAZARAŞAĞI MH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIROLU APT. NO:12 0 246 441 04 35 0 246 441 04 35

KARTAL SERVİS 24 AHMET CEMAL DUYGUN CUMHURİYET MAH. ENDER SOK. NO: 5 /10 0 216 452 24 21 0 216 452 24 21

GAZİOSMANPAŞA DUYGUN SERVİS ENGİN DUYGUN KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A 0 212 419 35 51 0 212 419 35 54

AVCILAR BURAN TEKNİK SERVİS  NEVZAT ERDİNÇ ÜNİVERSİTE MH. ÇARDAK SOK. NO 20/A 0 212 593 81 01 0212 694 79 98

ATAŞEHİR EMEK SERVİS İSMAİL BİÇER KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1 0216 575 70 80  0 216 572 39 75

ÜMRANİYE ÇAĞDAŞ SERVİS MURAT ÇOLAK İSTİKLAL MH. KAVAKLIDERE CD. NO: 83/2 0 850 420 71 83  0 216 523 79 99

HALKALI CAN TEKNİK RECEP KIZILCAN ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. 10. SOKAK NO:9/B 0 212 494 20 47 0 212 648 60 61

ÜMRANİYE YİĞİT TEKNİK UFUK BOZ ÇAMLIK MAH.İKBAL CAD.ŞENLİ SK.NO:33/A ÜMRANİYE 444 77 18

ÖDEMİŞ ATOM BOBİNAJ ERSİN BOYLUER AKINCILAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A 0 232 545 40 97 0 232 543 23 88

GAZİEMİR GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS HAKAN GÜMÜŞ ATIFBEY MAH.5 SOKAK ÇIKMAZI NO.7/C  0 232 232 79 79 0 232‐232 79 79

URLA SEZER SOĞUTMA OBEN SEZER BÜLENT BARATALI CD.JANDARMA KAVŞAĞI NO:92/B 0 232 754 45 54 0 232 754 45 54

TİRE YILDIZ ELEKTRONİK SEZAİ ŞENGÜN KURTULUŞ MH.AKYOL CAD.NO:52 TİRE 0 232 511 63 19 0 232 511 63 19

ÇİĞLİ SZR KLİMA MERKEZLER SEZER ŞENBAŞ KÜÇÜK ÇİĞLİ MH.ANADOLU CD. KARAKAŞ NO:996 B 0 232 329 02 31 0 232 329 01 34

ŞİRİNYER IŞIK TEKNİK YAŞAR IŞIK NAMIK KEMAL CD.NO:50/B  0 232 452 75 92 0 232 452 75 92

DİKİLİ AKMAN TEKNİK SERVİS İSMET AKMAN İSMET PAŞA MAH.3 SOK. NO.21/A 0 232 671 43 43 0 232 671 43 43

ONİKİŞUBAT ASES VIP SERVİS  YAVUZ SELİM SAÇAK ŞEHİTABDULLAHÇAVUŞ MAH. 37. SK NO:28/2 ÇAYLIOĞLU SİTESİ ALTI 0 344 215 0 212  0 344 215 0 212 

ELBİSTAN ONUR ELEKTRONİK ONUR GÜNALMIŞ GÜNEŞLİ MAH. ŞEHİT ER ÖMER EREN CAD NO:9 0 344 413 18 14

KARABÜK  MERKEZ NUR ELEKTRİK BURAK ÖZAL HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. DIŞ KAPI NO:24‐28 TÜCCARLAR KOOPERATİFİ Z‐15 0 370 424 32 95 0 370 424 32 95

KARAMAN MERKEZ ADİL SOĞUTMA ADİL AKSOY MANSURDEDE MAH. 78. SK. ARI APT. 24 A  0 338 213 22 20 0 338 213 22 20

KASTAMONU  MERKEZ ANIL TEKNİK SERVİS  SAİT AHMET AYDIN M.A.ERSOY MH. ARNAVUTOĞLU CD. C BLOK TAHMİSCİOĞLU APT NO.6/B 0 366 214 44 70 0 366 214 44 70

KAYSERİ  MERKEZ KILIÇ TEKNİK MÜKREMİN KILIÇ ALSANCAK MAH. YAVUZSULTAN SELİM CD.NO:113 0 352 245 25 76 0 352 245 25 76

LEFKOŞA MASTER SERVİS AHMET RAMİZ ‐ ÖMER ODABAŞI 27 ŞEHİT MUSTAFA YERLİOĞLU SOK.   ORTAKÖY   0 533 860 23 88

MAGOSA SEVENLER TİCARET VE SERVİS CENGİZ SEVENLER SÜMERLER SOK.ARKEN 7 NO:1  YENİ İZMİR  0 392 365 23 18 0 542 851 11 18

KIRIKKALE  MERKEZ IŞIK SOĞUTMA ISITMA SİSTEMLERİ MUSTAFA IŞIK GÜRLER MAH MİLLET CAD NO:141/F 0 318 225 25 00 0 318 225 25 00

LÜLEBURGAZ KAHRAMAN TEKNİK ERDEM KAHRAMAN DERE MH. EDİRNE CD. NO:66 0 288 415 19 84 0 288 415 19 85

BABAESKİ SEVİNÇ TEKNİK NURETTİN SEVİNÇ GAZİ KEMAL MAH.ÇÖMLEKÇİ SK.NO:19 0 288 512 16 58 0 288 512 16 58

KIRŞEHİR  MERKEZ NET SOĞUTMA BAYRAM AKKUŞ AHİ EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKÖŞK APT. B‐BLOK NO:29/3 0 386 213 00 54 0 386 213 00 54

KİLİS  MERKEZ SEZGİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ BEKİR KÖKÇÜOĞLU YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40‐1/Z2 0 348 814 40 05 0 348 814 40 05

GEBZE SERVİS 24 FERHAT DUYDUN FEVZİ ÇAKMAK MAH. EGİTİM CAD. NO:32 DARICA 444 7 351  0 262 642 04 65

İZMİT SERVİS 24 FERHAT DUYDUN YENİŞEHİR MAH. AHMET ZİYA SK. NO:73  444 7 351  0 262 233 24 24

SELÇUKLU ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA AHMET ERTUĞRUL ESENLER MAH.KESTEL SOK.NO:5/A 0 332 238 33 99 0 332 238 33 97

AKŞEHİR SUDE SOĞUTMA AHMET KOCAİHTİYAR ESKİ GARAJ ARKASI  TOPALOĞLU APT. NO:6/B 0 332 813 14 41 0 332 813 14 41

BEYŞEHİR SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA MEHMET ALİ SAYGILI MÜFTÜ MAH. MEVLANA CAD. NO:12/A  0 332 512 05 53 0 332 512 05 53

EREĞLİ EREGLİ SÜPER TEKNİK SALİM HALICI HACI MUSTAFA MAH. ANIT CAD. HACI MUSTAFA KVŞ. YILDIRIM EL AP. ALTI NO:31 0 332 713 22 83 0 332 713 26 17

KÜTAHYA  MERKEZ İDEAL SOĞUTMA ALİ OZAL L.H.P MAH.KIBRIS CAD.BARIŞ APR ALTI NO:75/F 0 274 216 08 30 0 274 216 08 30

 MERKEZ ERCAN TEKNİK ERCAN ŞİMŞEK CEVHERİZADE MAH EMEKSİZ CAD NO:95A 0 422 321 40 46 0 535 613 68 55

 MERKEZ BAŞER TEKNİK MEHMET BAŞER MİMAR SİNAN CD. NO: 47 / A 0 422 321 14 13 0 422 321 14 13

KIRKAĞAÇ TEKNİK SOĞUTMA BÜLENT SIKÇELİK YENİ MH. 34 SK. NO:162 / B 0 236 588 18 10 0 236 588 18 10

 MERKEZ ŞEN SOĞUTMA HAKAN ŞEN ARDA MAH.KENZİ CADDESİ NO:52/A 0 236 232 22 72 0 236 232 22 72

TURGUTLU ŞEN SOĞUTMA HAKAN ŞEN TURAN MH. CUMHURİYET CAD. NO:79/A 0 236 314 44 24 0 236 232 22 72

SALİHLİ ÖZEN SOĞUTMA İBRAHİM GÖMLEKSİZ MİTHAT PAŞA MH. 6.SK.  NO:3/B 0 236 712 51 19 0 236 712 51 19

ALAŞEHİR ÖZ HİSAR DAYANIKLI TÜKETİM TARIK DAKNI ‐ BİLAL KOCATÜRK  5 EYLÜL MAH. OSMAN AKÇA CAD. NO:98/1     0 236 653 44 51 0 236 653 50 86

KULA ŞAHİN SOĞUTMA MEHMET BALCI 4 EYLÜL MAH.238.SOK.NO:4/B 0 236 816 74 86

AKHİSAR YİĞİT ELEKTRONİK SERKAN YİĞİT ULUCAMİ MAH.55 SOK.11/A 0 236 412 79 19 0 532 429 00 45

KIZILTEPE ARSLAN TEKNİK BİLAL ASLAN TEPEBAŞI MAHALESİ 649 SOKAK  NO:5 0 482 312 64 08 0 482 312 64 08

NUSAYBİN MODERN TEKNİKER MEHEMET ALİ BALA SELAHATTİNEYYÜBİ MAH.MEKTEP SOK.NO:20/D   0 482 415 00 47 0 482 415 00 47

MAZIDAĞI SEÇKİN SOĞUTMA MÜZAFFER YAKLAV POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO:27 0 538 839 41 15 0 538 839 41 15

MEZİTLİ AKNİSAN TEKNİK SERVİS HAKAN NİSAN G.M.K BULVARI FATİH MH.33018 SOK.CİHAN APT 3/A 0 324 359 64 34 0 324 359 64 34

ERDEMLİ GÜVEN SOĞUTMA HİLMİ OKUR MERKEZ MAH.TÜRBE  CAD. ERENLER İŞHANI EMN. MÜD. KARŞISI  NO:60/D 0 324 515 31 84 0 324 515 31 84

YENİŞEHİR VİP SERVİS İBRAHİM BODUR MENTEŞ MAH 2598 NOLU SK NO 24/A 0 324 327 73 00 0 342 322 78 78

MUT GENÇ SOĞUTMA MEHMET GENÇ PINARBAŞI MH. MARA CD. NO:12/A  0 324 774 63 35 0 324 774 63 35

ANAMUR GÜNEY SOĞUTMA MEVLÜT DEMİR ESENTEPE MH.23 NİSAN CD. NO:22 0 324 816 80 36 0 324 816 80 36

SİLİFKE KARDEŞLER SOĞUTMA MURAT BULDUK GAZİ MAH OĞUZKAAN CD. NO:41 0 324 714 76 03 0 324 714 76 03

TARSUS GÜNEY TEKNİK MURAT SAMİ GÜNEY ŞEHİT İSHAK MH. MEVLANA CD. NO:11 0 324 625 55 06 0 324 625 55 07

GÜLNAR TURGAY TAMİRHANESİ TAHSİN TURĞAY HACIPINAR MH. MERKEZ CAMİ YANI NO:14 0 506 963 89 38

ORTACA FİŞOĞULLARI ISITMA VE SOĞUTMA AŞKIN FİŞ ATATÜRK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:7/A 0 252 282 61 71 0 252 282 61 71

BODRUM BERFİN TEKNİK AYDIN YAVUZ KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.REİSOĞLU HACI HALİL EFENDİ SOK.NO;60 0 252 313 29 66 0 256 313 29 66

 MERKEZ ÇAĞLAR SEVİS VE TİCARET MEHMET KARAOĞLU ORHANİYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B 0 252 214 13 91 0 252 214 44 73

MARMARİS MARMARİS TEKNİK MEMİŞ  TÜREDİ ÇILDIR MH. 105. SOK. TOKER APT. NO:10/1 0 252 412 24 72 0 252 412 65 25

FETHİYE ŞUNKA TEKNİK RESUL ŞUNKA TUZLA MH.ADNAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1 0 252 612 27 02  0 252 612 27 02

MİLAS EMEK SOĞUTMA SELÇUK ZORLU BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A 0 252 513 00 67 0 252 512 40 67

MUŞ  MERKEZ ÖMER TEKNİK ÖMER ATALAY CUMHURİYET CD.ESKİ HAL YANI 167.SK.NO:55 0 436 212 50 62 0 436 212 50 62

 MERKEZ EREN SOĞUTMA FATİH OLGUN 350 EVLER MAH PARK CD. NO:9 0 384 213 02 04 0 384 213 02 04

 MERKEZ KÖSE SOĞUTMA FEVZİ KÖSE RAGIP ÜNER MAH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:46 0 384 212 93 34 0 384 212 81 85

NİĞDE  MERKEZ DEHA TİCARET HALİL ERTAŞ ŞAH SÜLEYMAN MH. SUAT BAYKAL CD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G 0 388 233 67 57 0 388 233 67 57

ALTINORDU UĞURLU TEKNİK ISITMA AHMET OĞURLU YENİ MAH. ŞHT. POLİS AYDIN GÜLER SOKAK NO:47/A‐B 0 452 212 00 92 0 452 212 00 92

ÜNYE ZORLU SOĞUTMA ZEKİ ZORLU LİSELER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK.  NO:14/A 0 452 324 19 19 0 452 324 19 19

FATSA ÇAĞ‐TEK MEHMET ÇIRAK DUMLUPINAR MH. M.BAYIRMAN CD. NO:17 0 452 424 30 80 0 452 424 30 80

ALTINORDU PALAZ TEKNİK SEDAT PALAZ AKYAZI MAH. AHMET CEMAL MAĞDEN CAD NO:103/A 0 452 777 51 00 0 452 777 51 00

OSMANİYE  MERKEZ BİRLİK SOĞUTMA İLYAS GÜZEL İSTİKLAL MAH . AKYAR CD NO:60 KOCYİĞİT APART 0 328 814 60 54 0 328 813 31 20

ARDEŞEN KAPTAN  ELEKTRONİK BARIŞ KAPTAN MERKEZ MAH. ERGÜNLER CAD. NO:14  0 464 715 50 40 0 464 715 50 40

 MERKEZ TOPRAK TEKNİK FATİH TOPRAK TOPHANE MH.KAÇKAR CD.NO:19 0 464 212 22 23 0 464 212 22 23

 MERKEZ İNCİ TEKNİK KERİM KESKİN MÜFTÜ MAH STADYUM SOK NO 30/A 0 464 213 29 85 0 464 214 35 44

SAKARYA  MERKEZ KUZEY SOĞUTMA ZEKİ BULUT ŞEKER MAH.SEDAT KIRTATEPE CAD.NO:36/D 0 264 279 23 90 0 264 279 23 90

 MERKEZ ÇAĞDAŞ SERVİS HAŞİM EMİRBUYURAN HANÇERLİ MH.100.YIL BULV.NO:17 0 362 446 30 02 0 362 447 00 24

BAFRA KARATAŞ TİCARET İLHAN KARATAŞ KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18 0 362 543 04 91 0 362 543 63 87

 MERKEZ SAYLOR ELEKTRONİK MUSTAFA KÜÇÜKYILMAZ BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15 0 362 234 61 05 0 362 234 61 05

 MERKEZ DEMİR SOĞUTMA ALİ DEMİR CUMHURİYET CAD. SUAT BEDÜK SOK. NO:1 SİİRT 0 484 223 37 51 0484 223 37 51

KURTALAN AKSOY SOĞUTMA LTD.ŞTİ. FIRAT AKSOY ULU CAMİ ALTI NO:20   0 484 411 26 91 0 484 411 50 67

KOCAELİ

KONYA

MALATYA

MANİSA

MARDİN

MERSİN

ORDU

RİZE

SAMSUN

SİİRT

MUĞLA

NEVŞEHİR

KIRKLARELİ

İSTANBUL

İZMİR

KAHRAMANMARAŞ

KIBRIS

ISPARTA



İL İLÇE SERVİS ÜNVANI YETKİLİ KİŞİ YAZIŞMA ADRESİ TELEFON 1: FAX:

BOYABAT ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA BAYRAM ÖZTÜRK GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24 PTT KARŞISI 0 368 315 61 21 0 368 315 61 21

AYANCIK YILKAY SOĞUTMA MEHMET YILMAZ YALI MAHALLESİ DOKTOR AVNİ HAMZAOĞLU CADDESİ NO/46 0 368 613 52 12 0 368 613 52 12

 MERKEZ DEMİREL TİCARET RAFET DEMİREL MEYDANKAPI MH.NALBANT SK.NO:5 0 368 260 07 87 0 368 260 07 87

 MERKEZ SOĞUK TEKNİK AHMET ÜSTÜNDAĞ ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 /A 0 346 221 17 89 0 346 223 87 98

 MERKEZ SENEM TEKNİK MUSA DOĞAN ECE MH.KIRIKSETEN CD. NO:12 0 346 221 71 53

BİRECİK KOÇ TEKNİK ALİ İLBARS MEYDAN MH. 10 TEM CAD. FATİH SOK NO 6  0 414 652 92 82 0 414 652 92 82

 MERKEZ YILDIZ TEKNİK BEKİR YILDIZ ERTUĞRUL GAZİ MAH.357 SOK.NO:20/B 0 414 313 30 50 0 414 313 30 50

VİRANŞEHİR SEÇKİN BEYAZ EŞYA MEHMET GÜDER YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B 0 414 511 68 47 0 414 511 68 47

CEYLANPINAR ASAN SOĞUTMA MUZAFFER ASAN CUMHURİYET CD. NO:120 0 414 471 44 10 0 414 471 44 10

SİVEREK ARDIL TEKNİK ÜMİT KOÇAK OFİS MAH.SAİD NURSİ (KURDİ) BULVARI NO:185 0 414 552 12 42 0 414 552 12 42

ŞIRNAK  MERKEZ DAMLA TEKNİK SEYFETTİN BATMAZ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A 0 486 216 25 47 0 486 216 25 47

SARAY BATI TEKNİK BÜLENT BARLAS YENİ MH.TAKSİM CD.NO:9  0 282 768 69 34 0 282 768 69 34

ÇORLU BEYAZ TEKNİK EMRULLAH AY REŞADİYE MAH.ŞİNASİ KURŞUN CD.3.SK.NO:15/A 0 282 653 83 43 0 282 653 83 43

ÇERKEZKÖY ESSE TEKNİK ESMA ARSLAN CUMHURİYET MAH. HÜRRİYET CADDESİ FERAH SOKAK NO:5 0 536 560 83 14 0 536 560 83 14

 MERKEZ GÜLEN TEKNİK İSMAİL GÖKSİN YAVUZ MAH.LİSE CAD.NO:19   0 282 261 07 78 0 282 261 07 78

ÇERKEZKÖY DENİZ SOĞUTMA SEYİT DENİZ GMKP MAH.HASAN ÇAVUŞ SOK.NO:4 0 282 726 34 04 0 282 726 34 04

ÇORLU BAĞLAR  TEKNİK İBRAHİM KELEŞ ŞEYHSİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C 0 282 652 93 98

TURHAL GÜÇLÜ ELKTRONİK OĞUZHAN ALEMDAR CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A 0 356 276 39 66 0 356 275 87 54

ERBAA SİSTEM SOĞUTMA OĞUZHAN DEMİREZEN YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A  0 356 715 50 57 0 356 715 50 57

 MERKEZ ÖZGÜL TEKNİK SERVİS RIZA ÖZGÜL YEŞİL IRMAK MH. ÇEÇENİSTEAN CAD.2.SOK.NO:5/C 0 356 214 60 70 0 356 213 17 75

VAKFIKEBİR BIYIKLI SOĞUTMA COŞKUN BIYIKLI KEMALİYE MAH.FATİH CD. NO:32 0 462 841 48 31 0 462 841 30 92

 MERKEZ KENAN TEKNİK HAMİ KENAN TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHSİN SK.TÜRKLER APT.ALTI NO:2/B  0 462 223 61 16 0 462 230 42 45

AKÇAABAT SESLİ SOĞUTMA GÜRCAN SESLİ SAMSUN CADDESİ NO: 113 0 462 228 39 36

TUNCELİ MERKEZ GÜLTEKİN TEKNİK ULAŞ GÜLTEKİN ATATÜRK MH. ENDER YAPI KOOP. D.BLOK D:5 0 536 228 96 13

UŞAK  MERKEZ METİN SOĞUTMA HAKAN METİN ÖZDEMİR MAH. YILMAZ ATAKSOR SK. NO:16\B   UŞAK ‐MERKEZ 0 276 223 96 35 0 276 227 80 23

VAN  MERKEZ YILMAZ TEKNİK ÜBEYT YILMAZ ZÜBEYDE HANIM CD. ÖZ DOLUNAY SİTESİ ALTI  NO:108/A 0 432 212 03 14 0 432 214 95 25

YALOVA  MERKEZ PAŞA TEKNİK ADEM ERDOĞAN BAHÇELİEVLER MAH. FATİH CAD. DEMİREL SOK. AÇELYA APT. NO:2  0 226 800 01 01 0 226 800 01 01

SORGUN YILMAZ ISITMA VE SOĞUTMA ÖMER YILMAZ BAHÇELİ EVLER MAH ATATÜRK BULVARI 12.SOK NO:3 0 354 415 61 30

 MERKEZ TUNCER SOĞUTMA SİNAN‐METİN TUNCER MEDRESE MAH.MAHMUT TURAN SK.SARGIN APT.ZEMİN KAT NO:2 0 354 212 68 19 0 535 666 02 91

 MERKEZ EROL ELEKTRONİK İSMAİL EROL MEŞRUTİYET MH.TAHİRKARAOĞUZ SK.UZUN ÇARŞI K1 NO:104 0 372 253 76 06 0 372 253 76 06

EREĞLİ ERŞAN SOĞUTMA YAŞAR ARSLAN BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CD. .NO: 37 / D 0 372 316 10 05 0 372 316 10 05

ÇAYCUMA UĞUR SOĞUTMA  AYNUR‐GÖKHAN KOYMAT YENİ MH. HANIMELİ SK. BİLKENT SİTESİ YANI. KOYMAT APT . NO:1 0 372 615 68 07 0 372 615 68 07

SİNOP

SİVAS

ŞANLI URFA

TEKİRDAĞ

TOKAT

TRABZON

ZONGULDAK

YOZGAT



1. Safety Information 

WARNING! 

When using your dishwasher, follow the basic precautions including the following: 

WARNING! HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE 

Under certain conditions, Hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used 

for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such 

a period, before using the dishwasher turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for 

several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke 

or use an open flame during this time. 

WARNING! PROPER USE 

• Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish basket of the dishwasher.

• Do not touch the heating element during or immediately after use.

• Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place. Open the door very 

carefully if the dishwasher is operating. There is a risk of water squirting out.

• Do not place any heavy objects or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.

• When loading items to be washed:

o Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;

o Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries; 

o warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down 

or placed in a horizontal position. 

• When using your dishwasher, you should prevent plastic items from contacting with heating element.

• Check that the detergent receptacle is empty after completion of the wash cycle.

• Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not 

so marked, check the manufacturer's recommendations.

• Use only detergent and rinse additives designed for an automatic dishwasher. Never use soap, laundry 

detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.

• Other means for disconnection from the supply must be incorporated in the fixed wiring with at least 

3mm contact separation in all poles.

• Keep children away from detergent and rinse aid, keep children away from the open door of the 

dishwasher, there could still be some detergent left inside.

• Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• This product is not designed for use by persons (including children) who have reduced physical, sensory 

or mental capacities or persons with no experience or knowledge, unless they are instructed and 

supervised in the use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid 

contact with skin and eyes, and keep children away from the dishwasher when the door is open.

• The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly 

qualified person in order to avoid a hazard.

• Please dispose of packing materials properly.
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• During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.

• Do not tamper with controls.

• The appliance is to be connected to the water mains using new hose sets, and the old hose-sets should 

not be reused. 
Make sure that the carpet must not obstruct the openings at the bottom base.

Use the dishwasher only for its intended function. •The dishwasher is intended for indoor use only. 

• The dishwasher is not designed for commercial use. It is intended for use in domestic households

and in similar working and residential environments. 

READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY 
SAVE THESE INSTRUCTIONS 

2. Disposal 

Dispose of the dishwasher packaging material correctly. 

All packaging materials can be recycled. 

Plastic parts are marked with the standard international abbreviations: 

(e.g. PS for polystyrene, padding material) 

This appliance is identified according to the European guideline 2002/96/EC on 

waste electrical and electronic equipment -WEEE. The guideline specifies the 

framework for an EU-wide valid return and re-use of old appliances. 

WARNING! 

Packaging material could be dangerous for children! 

For disposing of package and the appliance please go to a recycling centre. Cut off the power supply 

cable and make the door closing device unusable. 

Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper 

collection for recycling. 

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences 

for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste 

handling of this product. 

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and 

your household waste disposal service 

IMPORTANT! 
To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions 

before using it for the first time. 
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3. Operation Instruction 

Control Panel 

 

1, Power: To turn on/off the power supply. 
2, Delay time: Pressing the Delay pad one time can select 3h delay 

time, continuous pressing second time will increase the delay 
hours to 6h, third time increase to 9h. Continuous pressing the 
fourth time can cancel the delay selection. 

3, Child lock: To lock the dishwasher controls, press and hold the 
Intensive & Rapid pad at the same time for seconds. The Intensive 
& Rapid light will turn on. To unlock the dishwasher controls, press 
the same pad in the same way, the light will turn off. 

4, Start/Pause Button: Press this button to start or pause the 
dishwasher. 

5, Rinse aid indicator light: To come on when dispenser needs to 
be refilled. 

6, Salt aid indicator light: To come on when the softener needs to be 
refilled. 

7, Program Button: To select washing program when press the 
button. 

1 3 4

5 6 7

2
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Dishwasher Features 

Front View 

1 Upper Basket 

2 Spray Arms 

3 Lower Basket 

4 Water Softener 

5 Filters 

6 Detergent Dispenser 

7 Rinse Aid Dispenser 

8 Cutlery basket 

9 Fork shelf 

4. Prior Using for the First Time

Before using your dishwasher for the first time: 

A. Loading the Salt into the Softener 

B. Fill the rinse aid dispenser 

C. Function of detergent 

A. Loading the Salt into the Softener 

Always use salt intended for use with dishwasher. 

NOTE: If your model has no water softener, you may skip this section 

WATER SOFTENER 

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, 

deposits will form on the dishes and utensils. The appliance is equipped with a special 

softener that uses salts specifically designed to eliminate lime and minerals from the water. 
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The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as follows: 

Attention! 

Only use salt specifically designed for use in dishwashers! All other types of salt not specifically 

designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. In case of 

damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is 

liable for any caused damages. 

Only fill with salt just before starting one of the complete washing programmes. 

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been split, remaining on the bottom 

of the machine for any period of time, which may cause corrosion. 

After the first wash cycle the control panel light expires. 

A. Remove the lower basket and then unscrew and remove the cap from the salt container. 

B. If you are filling the container for the first time, fill 2/3 of its volume with water (around 500ml). 

C. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 2kg of salt. It is normal for a 

small amount of water to come out of the salt container. 

D. Carefully screw the cap back on. 

E. Usually, the salt warning light will be off in 2-6 days after the salt container is filled with salt. 

NOTE: 1. The salt container must be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. 

Though the salt container is filled enough, the indicator light may not black out before the salt 

fully dissolve. If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can judge 

when to load the salt into the softener by the cycles that the dishwasher had run (see the 

following schema). 2. If there are spills of the salt, a soak program could be run to wipe them out. 
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B. Fill the Rinse Aid Dispenser 

Function of Rinse Aid 

Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, spot and streak free drying. 

Attention! 

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. 

dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance. 

When to Refill the Rinse Aid Dispenser 

If there is no rinse-aid warning light on the control panel, you can judge the amount of rinse-aid by the 

color of the optical level indicator "D" located next to the cap. When the rinse-aid container is full the 

whole indicator will be dark .As the rinse aid diminishes, the size of the dark dot decreases. You should 

never let the rinse aid get below 1 / 4 full. 

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse 
aid level indicator changes, as illustrated below. 

D (Rinse-Aid indicator) 
Full 

3 / 4 full 

1 / 2 full 

1 / 4 full - Should refill to eliminate spotting 

Empty 

RINSE AID DISPENSER 

 To open the dispenser, turn the cap to the "open" (left) arrow and lift it out. 

 Pour the rinse aid into the dispenser, be careful not to overfill. 

 Replace the cap by inserting it aligned with "open" arrow and turning it to the "closed" (right) 

arrow. 
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The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes that 

can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to sheet off the dishes. 

Your dishwashers are designed to use liquid rinse aids. The rinse aid dispenser is located inside the door next 

to the detergent dispenser. 

To fill the dispenser, open the cap and pour the rinse aid into the dispenser until the level indicator turns 

completely black. The volume of the rinse aid container is about 140ml. 

Be careful not to overfill the dispenser, because this could cause over sudsing. Wipe away any spills with a 

damp cloth. Don't forget to replace the cap before you close dishwasher door. 

Attention! 

Clean up any rinse aid split during filling with an absorbent cloth to avoid excess foaming during the next 

wash. 

Adjusting Rinse Aid Dispenser 

The rinse aid dispenser has four or six settings. Always start with the 
dispenser set on "4" If spots and poor drying are problems, increase 
the amount of rinse aid dispensed by removing the dispenser lid and 
rotating the dial to "5". If the dishes still are not drying properly or are 
spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes 
are spot-free. The dose is factory set in the position 5. Adjust lever 

(Rinse) 

NOTE: Increase the dose if there are drops of water or lime spots on the dishes after washing. Reduce 

it if there are sticky whitish streaks on the dishes or a bluish film on glassware or knife blades. 

C. Function of Detergent 

Detergents with its chemical ingredients are necessary to remove dirt, crush dirt and transport it out of the 

dishwasher. Most of commercial quality detergents are suitable for this purpose. 

Concentrated Detergent 

Based on their chemical composition, dishwasher can be split in two basic types: 

■ conventional, alkaline detergents with caustic components 

■ low alkaline concentrated detergents with natural enzymes

The use of "Eco" washing programme in conjunction with concentrated detergents reduces pollution and is 

good for your dishes; these washing programmes are specially matched to the dirt-dissolving properties of 

the enzymes of the concentrated detergent. For this reason "Eco" washing programme in which 

concentrated detergents are used can achieve the same results that can otherwise only be achieved using 

"intensive" programme. 

Detergent Tablets 

Detergent tablets of different brands dissolve at different speeds. For this reason some detergent cannot 
dissolve and develop their full cleaning power during short programmes. 

gozde.cakici
Metin Kutusu



 

 

Therefore please use long programmes when using detergent tablets, to ensure the complete removal of 

detergent residuals. 

Detergent Dispenser 

The dispenser must be refilled before the start of each washing cycle following the instructions provided in 

the Wash Cycle Table. Your dishwashers use less detergent and rinse aid than conventional dishwashers. 

Generally, only one tablespoon of detergent is needed for a normal wash load. Also, more heavily soiled 

items need more detergent. Always add the detergent just before starting dishwasher, otherwise it could 

get damp and will not dissolve properly. 

Amount of Detergent to Use 

NOTE: 

 If the lid is closed: press release button. The lid springs open. 

 Always add the detergent just before starting each wash cycle. Only use branded detergent aid for 

dishwasher. 

WARNING! 

Dishwasher detergent is corrosive! Take care to keep it out of reach of children 

Use only detergent specifically made for use in dishwashers. Keep your detergent fresh and dry. Don't 

put powder detergent into the dispenser until you're ready to wash dishes. 

Fill in the detergent 

Fill the detergent dispenser with detergent. The marking 

indicates the dosing levels, as illustrated on the right: 

 The place of main wash cycle detergent placed, "MIN" 

means approximately 20g of detergent. 

 The place of pre-wash cycle detergent placed, 

approximately 5g of detergent. 

gozde.cakici
Metin Kutusu



 

 

Please observe the manufacturer's dosing and storage recommendations as stated on the detergent 
packaging. 

Close the lid and press until it locks in place. 

If the dishes are heavily soiled, place an additional detergent dose in the pre-wash detergent chamber. 

This detergent will take effect during the pre-wash phase. 

NOTE: 

You find information about the amount of detergent for the single programme on the last page. Please be 

aware that according to the level soiling and the specific hardness of water, differences are possible. 

Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging. 

Detergents 

There are 3 sorts of detergents 

1. With phosphate and with chlorine 

2. With phosphate and without chlorine 

3. Without phosphate and without chloride 

Normally new pulverized detergent is without phosphate. If detergents without phosphate were used in 

case of hard water often white spots appear at dishes and glasses. In this case please add more detergent 

to reach better results. Detergents without chlorine do only bleach a little. Strong and coloured spots will 

not removed completely. In this case please choose a programme with higher temperature. 
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Upper basket 

Type Item 

A Cup 

B Glass 

C Saucer 

D Serving 
bowl 

E Serving 
bowl 

5. Loading the Dishwasher Baskets

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.  

Features and appearance of baskets and silverware baskets may vary from your model. 

Attention before or after Loading the Dishwasher Baskets 

Scrape off any large amounts of leftover food. It is not necessary to rinse the dishes under running water. Place 

objects in the dishwasher in the following way: 

- items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are stood upside down. 

2.Curve items, or those with recesses, should be at a slant so that water can run off.

3.They are stacked securely and cannot tip over.

4.They do not prevent the spray arms from rotating while washing takes place.

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the baskets. 

Removing the Dishes 

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the 

lower basket first and then the upper basket. 

Upper Basket 

Loading the Upper Basket 

The upper basket is designed 
to hold more delicate and 
lighter dishware such as 
glasses, coffee and tea cup 
and saucers, as well as plates, 
small bowls and shallow pans 
(as long as they are not too 
dirty). Position the dishes and 
cookware so that they do not 
get moved by the spray of 
water. 

IN 

Adjusting the Upper Basket 

If required, the height of the upper basket can be adjusted in order to create more space for large utensils 

either in the upper basket or lower basket. The upper basket can be adjusted for height by putting wheels 

of different height into the rails. Long items, serving cutlery, salad servers or knives should be placed on 

the shelf so that they do not obstruct the rotation of the spray arms. The shelf can be folded back or 

removed when not be required for use. 
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Lower basket 

Type Item 

F Serving bowl 

G Soup plate 

H Dinner plate 

I Dessert plate 

J Oval plate 

Loading the Lower Basket 

We recommend that you place large items which are most difficult to clean in to the lower basket: 

pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. 

It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the baskets in order to avoid blocking the rotation 

of the top spray arm. 

Pots, serving bowls, etc. must always be placed top down. 

Deep pots should be slanted to allow water to flow out. 

The bottom basket features fold down tine rows so that larger or more pots and pans can be loaded. 

Lower Basket 

Lower basket 

Folding racks 

Folding racks consisting of two parts that are 

located on the lower basket of your machine 

are designed in order to let you place big 

items easier as pots, pans, etc. If requested, 

each part can be folded separately, or all of 

them can be folded and larger's can be 

obtained. You can use folding racks by rasing 

then upwards, or by folding. 

* For optional 
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Cutlery basket 

Ty
pe

Item 
1 Tea spoons 
2 Dessert 

spoons3 Soupspoons
4 Gravy ladle 
5 Serving fork
6 Forks 
7 Knives 
8 Serving 

spoons

Cutlery Basket and Fork shelf 

Cutlery should be placed in the cutlery basket with handles at the bottom: If the basket has side 

baskets, the spoon should be loaded individually into the appropriate slots, especially long utensils 

should be placed in the horizontal position at the front of the upper basket. 

Fork shelf 
Cutlery basket 

Door side 

For washing in the dishwasher the following cutlery/dishes 

Are not suitable 
Cutlery with wooden, horn china or 
mother-of-pearl handles Plastic items that 
are not heat resistant Older cutlery with 
glued parts that is not temperature 
resistant Bonded cutlery items or dishes 
Pewter or cooper items Lead crystal glass 
Steel items subject to rusting Wooden 
platters Items made from synthetic fibre 

WARNING! 

Do not let any item extend through bottom 

Are of limited suitability 
Some types of glasses can become dull 
after a large number of washes 

Silver and aluminium parts have a 
tendency to discolour during washing 

Glazed patterns may fade if machine 
washed frequently 
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NOTE: Do not put in items that are dirty of cigarette ash, candle wax, lacquer or paint. If you buy new dishes 
please make sure that they are suitable for dishwashers. 

NOTE: Please do not overload your dishwasher. There is only space for 12 standard dishes. Do not use dish that 
is not suitable for dishwashers. This is important for good results and for reasonable energy consumption. 

Loading Cutlery and Dishes 

Before loading the dishes, you should: 

Remove large left-over 

Soften remnants of burnt food in pans 

When Loading the Dishes and Cutlery, Please Note: 

Dishes and cutlery must not impede the rotation of the spray arms. 

Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. with the opening downwards so that water cannot collect in 

the container or a deep base. 

Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other 

■ To avoid damage to glasses, they must not touch 

■ Load large items which are most difficult to clean into the lower basket 

■ The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups 

Attention! 

Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard! 
Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket 

Damage to Glassware and other Dishes 

Possible causes: 

■ Type of glass or manufacturing process. Chemical composition of detergent.  

■ Water temperature and duration of dishwasher programme. 

Suggested remedy: 

■ Use glassware or porcelain dishes that have been marked dishwasher-proof by the manufacturer. 

■ Use a mild detergent that is described as kind of dishes. If necessary, seek further information from 

detergent manufacturers. 

■ Select a programme with a low temperature. 

■ To prevent damage, take glass and cutlery out of the dishwasher as soon as possible after the programme 

has ended. 

At the End of the Wash 

When the working cycle has finished, the buzzer of dishwasher will ring for 6 times, then stop. Turn off the 

appliance using the  button, shut off the water supply and open the door of the dishwasher. Wait a few 

minutes before unloading the dishwasher to avoid handling the dishes and utensils while they are still hot and 

more susceptible to breakage. They will also dry better. 
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Program Cycle 
Selection 
Information 

Description 
of Cycle 

Detergent 
Pre/main 

Running 
Time 
(min) 

Energy 
(kWh) 

Water 
(L) 

Intensive 

For the heaviest soiled loads, 
such as pots, pans, casserole 
dishes and dishes that have 
been sitting with dried food 
on them for a while. 

Pre-wash 
Main wash(60'C) 
Rinse 1 
Rinse 2 
Hot rinse 
Drying 

5/25 180 1.30 16 

For normally soiled loads, 
such as pots, plates, glasses 
and lightly soiled pans, 
standard daily cycle. 

Pre-wash 
Main 
wash(46"C) 
Rinse 
Hot rinse 
Dryinq 

5/25 172 0.92 13 

Rapid 

A shorter wash for lightly 
soiled loads that do not 
need drying. 

Mainwash(40'C) 
Hot rinse 

15 39 0.50 7 

6. Starting a Washing Programme

Wash cycle table 

*EN50242: this program is the test cycle.

The information for comparability test in accordance with EN 50242, as follows: 

- Capacity:12 settings 

- Position of upper basket :upper wheels on rails 

- Rinse aid setting:5(or 4 for four setting dispenser) 

Turning on the Appliance 

Starting a wash cycle... Draw out the lower and upper basket, load the dishes and 

1. push them back. It is recommended to load the lower basket first, then the upper one (see the section 

entitled "Loading the Dishwasher"). Pour in the detergent (see the section entitled "Salt, Detergent and 

Rinse Aid"). 

2. Insert the plug into the socket. The power supply is 220-240V AC 50 Hz, the specification of the socket

is 12 A 250 VAC.50 Hz. 

Make sure that the water supply is turned on to full pressure. Close the door, press the button. Press 

the "Program" button to select a desired "Wash cycle". (See the section entitled "Wash Cycle Table"). 

With a little force to ensure the door is properly closed. 

NOTE: A click could be heard when the door is closed perfectly 

When the washing is over, you can shut off the switch by pressing button. 
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Change the Programme. 

Premise: A cycle that is underway can only be modified if it has only been running for a short time. Otherwise, 

the detergent may have already been released, and the appliance may have already drained the wash water. 

If this is the case, the detergent dispenser must be refilled (see the section entitled "Fill in the Detergent"). 

Press button to cancel the programme, and turn on it again, then you can change the programme to the 

desired cycle setting (see the section entitled "Starting a wash cycle. . .").  

NOTE: If you open the door when washing, the machine pauses and warning alarm rings. LED1 and LED2 flash. 

When you close the door, the machine will keep on working after 10 seconds.  

The 3 programme lights show the state of the dishwasher: 

a) One of the programme lights on-> cycle running

b) One of the programme lights blinking ->pause 

NOTE: If all the lights begin to glimmer, that indicates the machine is out of order, please turn off the main 
power and water supply before calling a service. 

Forget to Add Dish 

A forgotten dish can be added any time before the detergent cup opens. 

1 Open the door a little to stop the washing. 

2 After the spray arms stop working, you can open the door completely. 

3 Add forgotten dishes. 

4 Close the door, the dishwasher will work after ten seconds. 

WARNING! 

It is dangerous to open the door when washing, because the hot water may scald you. 
Switch Off the Dishwasher 
All indicators turn off, only in this case the programme has ended. 
1. Switch off the dishwasher by pressing the "(S)" button.
2. Turn off the water tap!

Open the door carefully. Hot steam may escape when the door is opened! 
 Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should therefore be allowed to cool down around 15 

minutes before removing from the appliance. 
 Open the dishwasher's door, leave it ajar and wait a few minutes before removing the dishes. In this 

way they will be cooler and the drying will be improved. 

Unloading the dishwasher 
It is normal that the dishwasher is wet inside. 
Empty the lower basket first and then the upper one. This will avoid water dripping from the upper basket 
onto the dishes in the lower one. 
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7. Maintenance and cleaning 

The filter is used to avoid the big remnants and other sundries getting inside the 

pump. The residue can obstruct the filter in sometime. 
Filtering System 

The filter system consists of a coarse filter, a flat (Main filter) 

and a micro filter (fine filter). 

1 Flat filter 

Food and debris will be trapped by a special jet on the lower 

spray arm. 

2 Coarse filter 

Big debris, such as bone and glass that could clog the drain will 

be trapped in the coarse filter. To remove an item caught in 

this filter, gently squeeze the taps on the top of this filter and 

lift it out. 

3 Micro filter 

This filter holds soil and food residue in the sump area and 

prevents it from being redeposit on the dishes during a cycle. 

- Inspect the filters for obstructions every time the dishwasher 

has been used. 

- By unscrewing the coarse filter, you can remove the filter 

system. Remove any food remnants and clean the filter sunder 

running water. 

Step 1: contrarotate the Coarse 

filter .and then lift it up; 

Step 2: lift the Flat filter up 

NOTE: If operate from step 1 to step 2, the filter system will be removed; while operate from step 2 to step 1, 

the filter system will be installed.  

Filter assembly 

For best performance and results, the filter assembly must be cleaned. The filter efficiently removes food 

particles from the wash water, allowing it to be recirculated during the cycle. For this reason, it is a good idea to 

remove the larger food particles trapped in the filter after each wash cycle by rinsing the semicircular filter and 

cup under running water. To remove the filter assembly, pull on the cup handle in the upward direction. The 

entire filter assembly should be cleaned once a week. To clean the coarse filter and the micro filter, use a 

cleaning brush. Then, reassemble the filter parts as shown in the figures above and reinsert the entire assembly 

in the dishwasher, positioning in its seat and pressing downward. The dishwasher must never be used without 

the filters. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage 

dishes and utensils. 
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WARNING! 

Never run the dishwasher without the filters in place. When cleaning the filters, don't knock on them. 

Otherwise, the filters could be contorted and the performance of dishwasher could be debased. 

Cleaning the Spray Arms 

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water 

chemicals will clog the spray arm jets and bearings. To remove the 

spray arms, screw off the nut clockwise to take out the washer on 

top of the spray arm and remove the arm. Wash the arms in soapy 

and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace 

them after rinsing thoroughly. 

Caring for the Dishwasher 

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth then dry 

thoroughly. 

To clean the exterior, use a good appliance polish wax. Never use 

sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the 

dishwasher. 

Protect Against Freezing 

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technical to: 

1. Cut off electrical power to the dishwasher.

2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.

3. Drain water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to catch the water)

4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.

5. Remove the filter in the tub and the bottom and use a sponge to use up water in sump

Cleaning the Door 

To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp rag. To prevent penetration of 

water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind. 

Also, never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they will scratch the finish. 

Some papers towels can also scratch or leave marks on the surface. 

WARNING! 

Never use a spray cleaner to clean the door panel for it could damage the door lock and electrical 

components. It is not allowed to use the abrasive agent or some paper towel because of the risk of 

scratching or leaving spots on the stainless steel surface. 
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How to Keep Your Dishwasher in Shape 

 After Every Wash 

After every wash, turn off the water supply to 

the appliance and leave the door slightly ajar 

so that moisture and odors are not trapped 

inside. 

 Remove the Plug 

Before cleaning or performing maintenance, 

always remove the plug from the socket. Do 

not run risks. 

 No Solvents or Abrasive Cleaning 

To clean the exterior and rubber parts of the 

dishwasher, do not use solvents or abrasive 

cleaning products. Use only a cloth and warm 

soapy water. To remove spots or stains from 

the surface of the interior, use a cloth 

dampened with water and a little white 

vinegar, or a cleaning product made 

specifically for dishwashers. 

When You Go on holiday 

When you go on holiday, it is recommended 

that you run a wash cycle with the dishwasher 

empty and then remove the plug from the 

socket, turn off the water supply and leave the 

door of the appliance slightly ajar. This will 

help the seals last longer and prevent odors 

from forming in the appliance. 

Moving the Appliance 

If the appliance must be moved, try to keep it 

in the vertical position. If absolutely necessary, 

it can be positioned on its back. 

Seals 

One of the factors that cause odors to form in 

the dishwasher is food that remains trapped 

in the seals. Periodic cleaning with a damp 

sponge will prevent this. 

Warning 

Electrical Shock Hazard! Disconnect 

electrical power before installing 

dishwasher. Failure to do so can result in 

death or electrical shock. 

Attention: 

The installation of the pipes and 

electrical equipments should be 

done by professionals. 

8. Installation

Keep this instruction manual in a safe place for future reference. If the appliance is sold, given away or 

moved, please ensure the manual is kept with the machine, so that the new owner may benefit from the 

advice contained within it. 

Please read this instruction manual carefully: it contains important information regarding the safe 

installation, use and maintenance of the appliance. 

If the appliance must be moved at any time, keep it in an upright position; if absolutely necessary, it may 

be tilted onto its back. 

Positioning and leveling 

1. Remove the appliance from all packaging and check that it has not been damaged during transportation. If it 

has been damaged, contact the retailer and do not proceed and further with the installation process. 

2. Check the dishwasher by placing it so that its sides or back panel are in contact with the adjacent cabinets or 

even with the wall. This appliance can also be recessed under a single worktop . 
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3. Position the dishwasher on a level and sturdy floor. If the floor is uneven, the front feet of the appliance 

may be adjusted until it reaches a horizontal position (the angle of inclination must not exceed 2 degrees). If 

the appliance is levelled correctly, it will be more stable and much less likely to move or cause vibrations and 

noise while it is operation. 

Connecting the water and electricity supplies 

 Connection to the water and electricity supplies should only be performed by a qualified technician. 

 The dishwasher should not stand on top of the water hoses or the electricity supply cable 

 The appliance must be connected to the water supply network using new piping. Do not use old piping. 

Connecting the waterinlet hose 

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) 

connector and make sure that it is fastened tightly in place. If 

the water pipes are new or have not been used for an extended 

period of time, let the water run to make sure that the water is 

clear and free of impurities. If this precaution is not taken, there 

is a risk that the water inlet can get blocked and the appliance 

could be damaged. 

Connecting the water outlet hose 

Fit the drainage hose of your machine to the drainage pipe 

without bending. 

If the length of the hose is not sufficient, apply to the 

authorized service for an extension made from the same 

material as the original. Remember that the length of the hose 

should not exceed 4meters even when with an extension. 

If the drainage hose is longer the 4 m. the dishes will not be 

cleaned properly secure your hose firmly to the drainage pipe to 

avoid it coming off during the washing process. 

Electrical connection 

Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that: 

• the socket is earthed and complies with current regulations;

• the socket can withstand the maximum load of the appliance, which is indicated on the data plate located 

on the inside of the door(see description of the appliance); 

• the power supply voltage falls within the values indicated on the data plate on the inside of the door;

• the socket is compatible with the plug of the appliance. If this is not the case, ask an authorised technician 

to replace the plug (see assistance); do not use extension cables or multiple sockets. 

For optional

*for optional
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Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket should be easily 

accessible. 

The cable should not be bent or compressed. 

If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its Technical 

Assistance Service in order to prevent all potential hazards. (See Assistance) 

The company shall not be held responsible for any incidents that occur if these regulations are not 

observed. 

Advice regarding the first wash cycle 

After the appliance has been installed, immediately before running the first wash cycle, completely fill the 

salt dispenser with and add approximately 2 Kg of salt (see Rinse aid and refined salt). The water may 

overflow: this is normal and is not a cause for concern. It is also normal that the LOW SALT indicator light 

continues to flash for a few cycles after the salt has been loaded. 

Positioning the Appliance 

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, 

along the adjacent cabinets or wall. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can 

be positioned to the right or the left to facilitate proper installation. 

Leveling the Appliance 

Once the appliance is positioned, adjust the feet (screwing them in or out) to adjust the height of the 

dishwasher, making it level. In any case, the appliance should not be inclined more than 2° . 

NOTE: The maximum adjustment height of the feet is 20 mm. 

How to Drain Excess Water From Hoses 

If the sink is 1000mm higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into the 

sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or a suitable container that is held 

outside and lower than the sink. 

Water Outlet 

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the 

water inlet hose is not kinked or squashed. 

Extension Hose 

If you need a drain hose extension, observe to use a similar drain hose. 

It must be no longer than 4 metres; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced. 

Syphon Connection 

The waste connection must be at a height of between 50cm (minimum) and 100cm (maximum) from the 

bottom of the dish. The water drain hose should be fixed by a hose clip. 
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Codes Meanings Possible Causes 

1 and 2 flash Door open The door is opened when the 
dishwasher is operating 

1 and 5 flash Water inlet Water inlet malfunction 

1 and 4 flash Water drainage Water drainage malfunction 

2 and 3 flash Temperature sensor Temperature sensor malfunction 

2 and 4 flash Overflow/leakage Overflow occurs/Water leakage occurs 

3 and 4 flash Water leakage Water leakage occurs 

3 and 5 flash Heating element Abnormal heating 

Start of Dishwasher 

The followings should be checked before starting the dishwasher: 

1 Whether the dishwasher is level and fixed 

2 Whether the inlet valve is opened 

3 Whether there is leakage at the connections of the conducts 

4 Whether the wires are tightly connected 

5 Whether the power is switched on 

6 Whether the inlet and drain hoses are knotted 

7 All packing materials and printings should be taken out from the dishwasher 

Attention 

After installation, please put this manual into the bags of printings. 

The content of this manual is very helpful to the users. 

9. Troubleshooting Tips 

Error codes 

When some malfunctions happen, the appliance will display error codes to warn you. 

WARNING! 
If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service. If there is water in the base pan 

because of an over fill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher. 
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Problem Possible Causes What To Do 

Dishwasher 
doesn't run 

Fuse blown, or the 
circuit breaker acted 

Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other 
appliances sharing the same circuit with the dishwasher. 

Power supply is 
not turned on 

Make sure the dishwasher is turned on and the door is 
closed securely. Make sure the power cord is properly 
plugged into the wall socket. 

Water pressure is 
low 

Check that the water supply is connected properly and the 
water is turned on. 

Drain pump 
doesn't stop 

Overflow 
The system is designed to detect an overflow. When it does, 
it shuts off the circulation pump and turns on the drain 
pump. 

Noise 

Some audible 
sounds are normal 

Sound from detergent cup opening. 

Utensils are not 
secure in the 
baskets or 
something small 
has dropped into 
the basket 

To ensure everything is secured in the dishwasher 

Motor hums 
Dishwasher has not been used regularly. If you do not use it 
often, remember to set it to fill and pump out every week, 
which will help keep the seal moist. 

Suds in 
the tub 

Improper detergent 

Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If 
this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. 
Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and latch the 
dishwasher then start the "pre-rinse" wash cycle to drain out 
the water... Repeat if necessary. 

Spilled rinse agent Always wipe up rinse agent spills immediately. 

Stained tub 
interior 

Detergent with 
colorant was used 

Make sure that the detergent is the one without colorant. 

Dishes and 
flatware not 
clean 

Improper program 

Improper basket 
loading 

Select a stronger programme. 

Make sure that the action of the detergent dispenser and 
spray arms are not blocked by large dishware. 

Spots and 
filming on 
glasses and 
flatware 

1 Extremely hard 
water 

2 Low inlet 
temperature 

3 Overloading the 
dishwasher 

4 Improper loading 

5 Old or damp 
powder detergent 

6 Empty rinse agent 
dispenser 

7 Incorrect dosage of 
detergent 

To remove spots from glassware: 

1 Take out all metal utensils out of the dishwasher. 

2 Do not add detergent. 

3 Choose the longest cycle. 

4 Start the dishwasher and allow it to run for about 18 
to 22 minutes, then it will be in the main wash. 

5 Open the door to pour 2 cups of white vinegar into 
the bottom of the dishwasher. 

6 Close the door and let the dishwasher complete the 
cycle. If the vinegar does not work: Repeat as above, 
except use 1/4 cup (60 ml) of citric acid crystals instead 
of vinegar. 

Before Calling for Service 

Reviewing the charts on the following pages may make you be free of calling for service. 
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Cloudiness on 

glassware 

Combination of soft 

water and too much 

detergent 

Use less detergent if you have soft water and select a 

shortest cycle to wash the glassware and to get them clean. 

Yellow or 
brown film 
on inside 
surfaces 

Tea or coffee stains 

Using a solution of 1/2 cup of bleach and 3 cups of warm 
water to remove the stains by hand. 

WARNING 

You have to wait for 20 minutes after a cycle to let the 
heating elements cool down before cleaning interior; 
otherwise, burns will happen. 

Iron deposits in water 
can cause an overall 
film 

You have to call a water softener company for a special filter. 

White film on 
inside surface 

Hard water minerals 

To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher 
detergent and wear rubber gloves. Never use any other 
cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or 
suds. 

The Detergent 
dispenser lid 
cannot be 
closed properly 

Clogged detergent 
residue is blocking 
the catch 

Clean the detergent from the catch. 

Detergent left 
in dispenser 
cups 

Dishes block 
detergent Cups 

Re-loading the dishes properly. 

Steam Normal phenomenon 
There is some steam coming through the vent by the door 
latch during drying and water draining. 

Black or gray 
marks on 
dishes 

Aluminum utensils 
have rubbed against 
dishes 

Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks. 

Water 
standing on 
the bottom of 
the tub 

This is normal 
A small amount of clean water around the outlet on the tub 
bottom keeps the water seal lubricated. 

Dishwasher 
leaks 

Overfill dispenser or 
rinse aid spills 

Be careful not to overfill the rinse aid dispenser. Spilled rinse 
aid could cause oversudsing and lead to overflowing. Wipe 
away any spills with a damp cloth. 

Dishwasher isn't level Make sure the dishwasher is level. 
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Manufacture ESTY 

Model ABM11029X01 

Standard place settings 12 

Energy efficiency class1 A++ 

Annual energy consumption2 259kWh 

Energy consumption of the standard cleaning cycle 0.92kWh 

Power consumption of off-mode 0.35W 

Power consumption of left-on mode 0.49W 

Annual water consumption3 3640 liter 

Drying efficiency class 4 A 

Standard cleaning cycle5 Eco 

Program duration of the standard cleaning cycle 172 min 

Noise level 49dB(A) re 1 pW 

Mounting Semi-built-in 

Could be built- in Yes 

Height 81.5cm 

Width 59.6cm 

Depth (with connectors) 57.8cm 

Power consumption 1850 W 

Rated voltage / frequency AC 220-240 V/ 50 Hz 

Water pressure (flow pressure) 0.4-10bar=0.04-1.0MPa 

Water temperature Max.62°C 

Technical Data Sheet 

Sheet of household dishwasher according to EU Directive 1059/2010: 

NOTE: 

1. A+++ (highest efficiency) to D (lowest efficiency).

2. Energy consumption "259" kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and 

the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance 

is used.

3 Water consumption "3640" litres per year, based on 280 standard cleaning cycles. Actual water 

consumption will depend on how the appliance is used. 

4 A (highest efficiency) to G (lowest efficiency). 

5 This program is suitable for soiled normally soiled tableware and that it is the most efficient program in 

terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.

The device meets the European standards and the directives in the current version at delivery. 

- LVD 2006/95/EC  

- EMC 2004/108/EC  

- EUP 2010/1016 

NOTE : The above values have been measured in accordance with standards under specified operating 

conditions. Results may vary greatly according to quantity and pollution of the dishes, water 

hardness .amount of detergent, etc. 

The manual is based on the European Union's standards and rules. 
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İthalatçı / Importer
SILVERLINE EV GEREÇLERİ Satıș ve Pazarlama A.Ș.

Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:6 Silkar Plaza Kat:3 Bayrampașa / İstanbul 
Tel: 0212 484 48 00 Faks: 0212 481 40 08

www.esty.com.tr 444 4 758
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