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Güvenlik Bilgileri 
Yeni Samsung ürününüz için sizi kutlarız. Bu kılavuz ürününüzün kurulumu, kullanımı ve bakımı 
hakkında önemli bilgiler içermektedir. Ürününüzden ve özelliklerinden tam verim alabilmek için 
lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. 

Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler 

Yeni ürününüzün çeşitli özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve verimli bir şekilde nasıl kullanacağınızı 
öğrenmek için bu kılavuzun tamamını okuyun. Gerektiğinde bakmak için bu kılavuzu ürüne yakın 
güvenli bir yerde muhafaza edin. Bu ürünü yalnızca amacı doğrultusunda, bu el kitabında 
açıklandığı şekilde kullanın. Bu kılavuz içindeki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları 
gerçekleşmesi muhtemel tüm olay ve durumları kapsamamaktadır. Ürününüzün kurulumu, bakımı 
ve kullanımı sırasında dikkatli, özenli ve sağduyulu davranma sorumluluğu size aittir. Aşağıdaki 
çalıştırma talimatları değişik modelleri kapsadığından, ürününüzün özellikleri bu kılavuzda 
açıklananlardan bir ölçüde farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir 
sorunuz veya endişeniz varsa, en yakın servis merkeziyle bağlantı kurun veya 
www.samsung.com adresinden yardım ve bilgi alın. 

Önemli güvenlik sembolleri 

Bu kullanım kılavuzundaki sembollerin ve işaretlerin anlamları: 
 UYARI 

Tehlikeli veya emniyetsiz kullanımlar ciddi yaralanmalara, ölüme ve/veya maddi hasara yol 
açabilir. 

 DİKKAT 
Tehlikeli veya emniyetsiz kullanımlar yaralanmalara ve/veya maddi hasara yol açabilir. 

 DİKKAT, Sıcak yüzeyler 

 NOT 
Yaralanma veya maddi hasar riskinin bulunduğunu gösterir. 
Buradaki uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemeyi amaçlamaktadır. 
Bu uyarıların tümünü dikkate alın. 
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride tekrar bakmak üzere güvenli bir yerde saklayın. 
Ürünü kullanmadan önce bütün talimatları okuyun. 
Hareketli parçalara sahip elektrikle çalışan diğer tüm cihazlarda olduğu gibi muhtemel riskler söz 
konusu olabilir. Bu ürünü güvenle kullanmak için nasıl çalıştığını öğrenin ve kullanırken dikkatli 
olun. 
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Ürün kullanım ömrü 10 yıldır. 

http://www.samsung.com/
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Güvenlik Bilgileri 
Önemli güvenlik önlemleri 

 UYARI 
Cihazı kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için 
aşağıdakileri de içeren temel önlemleri uygulayın: 
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya talimatları doğrultusunda 

olmadıkça, fiziksel, duyusal veya zihinsel fonksiyonları kısıtlı olan veya deneyimsiz ve bilgisiz 
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. 

2. Bu cihaz, bir başkasının gözetimi altında veya cihazın emniyetli bir şekilde kullanımıyla ilgili 
talimatları doğrultusunda olması ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar 
ve fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyetleri sınırlı olan veya deneyime ve bilgiye sahip 
olmayan kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizliği 
ve bakımı bir yetişkinin gözetimi altında olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 

3. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. 
4. Hasar gören güç kabloları olası bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya diğer 

vasıflı kişiler tarafından değiştirilmelidir. 
5. DİKKAT: Termal devre kesicinin yanlışlıkla sıfırlanması tehlikesinden kaçınmak için, cihazın 

güç kaynağı zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazına bağlı olmamalı veya düzenli 
olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır. 
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6. Bu cihaz evlerde ve benzeri uygulama yerlerinde kullanılmak içindir örneğin: 

 dükkanlardaki personel mutfak alanları, bürolar ve diğer çalışma ortamları; 

 çiftlik evleri; 

 oteller, moteller ve diğer konaklama yerlerindeki müşteriler 

 oda kahvaltı hizmeti sunan mekanlar. 
7. UYARI: Bu cihaz yalnızca suyla yıkana tekstil ürünlerinin kurutulması için tasarlanmıştır. 

Genel uyarılar 

 UYARI 

 Elektrik çarpması, yangın ve/veya ölümlerin önüne geçmek için, ürünü kullanmadan önce 
ürünün bu kılavuzda açıklandığı gibi doğru şekilde kurulduğundan ve topraklama 
yapıldığından emin olun. 

 Ürünü yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Ürünün bu kılavuzda belirtilenler dışındaki 
amaçlar için kullanımından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. 

 Fiziksel yaralanmaları ve/veya ürünün hasar görmesini önlemek için ürünün üzerine 
çıkmayın, ürünün üzerinde durmayın veya ürüne asılmayın. 

 Ürünü hiçbir şekilde parçalarına ayırmayın veya üründe değişiklik yapmayın. 

 Çocukların ürünün içinde, üzerinde veya etrafında oynamalarına izin vermeyin. Çocuklar her 
zaman gözetim altında tutulmalıdır. 

 Yangın, fiziksel yaralanma ve/veya ölümlerin önüne geçmek için, tüm ambalaj malzemelerini 
çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde çıkarıp atın. 

 Elleriniz ıslakken ürüne dokunmayın veya ürünü çalıştırmayın. 

 Elektrik çarpmasını ve/veya yangını önlemek için hayvanları veya diğer yabancı nesneleri 
üründen uzak tutun. 

 Tuhaf sesler duyar, tuhaf kokular alır ve/veya üründen duman çıktığını tespit ederseniz 
ürünün fişini derhal prizden çekin. 

 Ürünün içine, üzerine veya etrafına ağır veya tehlikeli nesneler koymayın. 

 Elektrik çarpması, yangın ve/veya ölümlerden kaçınmak için, kullanıcı kılavuzunda veya 
anladığınız ve gerçekleştirme becerisine sahip olduğunuz kullanıcıya yönelik yayınlanmış 
onarım talimatlarında özellikle tavsiye edilmediği sürece, ürünün hiçbir parçasını onarmayın 
veya değiştirmeyin veya bir servis işlemi gerçekleştirmeyin. 
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Güvenlik Bilgileri 
 Yangın ve/veya patlamaların önüne geçmek için, daha önce benzin, kuru temizleme 

çözücüleri, yemeklik yağlar veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle temizlenmiş, 
yıkanmış, ıslatılmış veya lekelenmiş giysileri kurutmayın. 

 Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya talimatları doğrultusunda 
olmadıkça, fiziksel, duyusal veya zihinsel fonksiyonları kısıtlı olan veya deneyimsiz ve 
bilgisiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. 

 Ürünü bertaraf etmeden önce kurutma bölmesinin kapağını çıkarın ve yeniden kullanılmasını 
önlemek için elektrik fişini kesin. 

 Ürünün güç çıkışına dokunmayın veya sökmeyin. Gaz kaçağı olması durumunda ortamı 
havalandırdığınızdan emin olun ve derhal bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. 

 Cam panele zarar vermemek için ön kısmın korunduğundan her zaman emin olun. 

 Fiziksel yaralanmaları ve/veya ürünün hasar görmesini önlemek için hazne kapaklarına 
basmayın. 

 Ellerinizi, ayaklarınızı, vücudunuzun diğer bölümlerini veya metal nesneleri ürünün altına 
sokmayın. 

 Ürünün içini kurulamak için başka ürünler kullanmayın. Ürünün içindeki kokuları gidermek 
için mum kullanmayın. 

 Ürün çalışırken kapağını açmayın. Ürün çalışırken kapının açılması ürünün performansını 
etkiler ve yoğuşmaya neden olarak zemine zarar verebilir. 

 Doldurma veya Tahliye Haznesinden su içmeyin. 

 Her kullanımdan önce veya sonra tüy filtresini temizleyin. 

 Çamaşır yumuşatıcılarının veya diğer ürünlerin üreticisi tarafından önerilmediği takdirde, 
sertliği önlemek için kumaş yumuşatıcıları veya başka ürünler kullanmayın. 

 Parmaklarınızı kıstırma noktalarından uzak tutun. Yakınında çocuklar varsa kapıyı 
kapatırken dikkatli olun. 

 Ürünü, sünger veya diğer sünger dokulu çamaşırlar kurutmak için kullanmayın. 

 Ürünün hasar görmesini, aşırı gürültüyü veya yangını önlemek için buhar memesine 
herhangi bir nesne sokmayın. 

 Çalışma sırasında, ellerinizi veya vücudunuzu buhar memesine yaklaştırmayın. Sıcak buhar 
yaralanmaya neden olabilir. 

 Çalışma esnasında kapağı açmayın. Yüksek iç sıcaklık yaralanmaya neden olabilir. 

 Buhar işlemi sırasında bir sorun meydana gelirse ürünü derhal durdurun ve içindeki tüm 
giysileri çıkarın. Giysiler hemen çıkarılmadığı takdirde nemli kalarak kumaşa zarar verebilir 
veya koku oluşumuna neden olabilir. 

 Giysileri ürüne yerleştirmeden önce tüm cepleri boşalttığınızdan emin olun. 
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 Ürün florlu sera gazları içermektedir. 
Cihaz hermetik sızdırmaz özelliktedir. 
Gazların atmosfere salınımına izin vermeyin. 

 Soğutucu (Tip): R-134a (GWP = 1430) 

 Soğutucu (Dolum): 0,15 kg, 0,214 tCO2e 

Elektrik uyarıları 

 UYARI 

 Kuru bir bez kullanarak elektrik fişi uçlarındaki ve fiş temas noktalarındaki toz veya su gibi 
tüm yabancı maddeleri düzenli olarak temizleyin. 

 Elektrik fişini çekin ve kuru bir bezle silin. 

 Elektrik çarpması riskini önlemek için, sökme ya da onarım işlemlerinden önce daima ürünün 
fişini prizden çekin. 

 Elektrik fişini prizden çekerken elektrik kablosundan çekmeyin. Elektrik fişini çıkarmak için 
elektrik fişini kuvvetlice çekin. 

 Elektrik çarpmasını önlemek için uzatma kablosu kullanmayın. 

 Hasar gören güç kablolarını veya elektrik fişlerini kullanmayın. Güç kablosunu veya elektrik 
fişini onarmaya, sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Onarım işlemleri için en yakın 
Samsung Servis Merkezine başvurun. 

 Güç kablosunu yerel elektrik spesifikasyonlarına uygun bir prize takın. Prizi yalnızca bu cihaz 
için kullanın, uzatma kablosu kullanmayın. 

 Ürünü taşırken güç kablosunun her zaman koruma altında olduğundan emin olun. 

 Elektrik çarpması, yangın, ciddi yaralanma, ürün hasarı ve/veya ölümü önlemek için, ürün 
uygun şekilde topraklanmış bir prize takılmalıdır. Prizin ve güç devresinin vasıflı bir elektrik 
teknisyeni tarafından kontrol edildiğinden emin olun. 

 Ürün, ekipman topraklama iletkenine ve topraklama fişine sahip bir kablo donanımına sahip 
olmalıdır. Fiş, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak düzgün bir şekilde monte 
edilmiş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır. 

 Ürün topraklanmış olmalıdır. Bir bozulma veya arıza durumunda, topraklama elektrik 
akımının en düşük dirençli yoldan iletilmesini sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. 

 Kullanmadan önce, bu ürünle kullanılabileceği belirtilen topraklanmış uygun bir elektrik prizi 
kullandığınızdan emin olun. Standart 2 uçlu prizi standart 3 uçlu prizle değiştirmek ürün 
sahibinin sorumluluğundadır. 

 Elektrik çarpmasını önlemek için, ürünü tüm geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde 
topraklayın. Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun. 
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Güvenlik Bilgileri 
 Ürün, anma değeri plakasında yazılı voltaj değerine sahip olan sadece ürüne özel bir elektrik 

prizine takılmalıdır. Bunun yapılması en yüksek performansı sağlar ve ayrıca ev kablo 
devresinin aşırı yüklenmesini ve dolayısıyla bir yangın çıkması riskinin önüne geçer. 

 Elektriksel aşırı yüklemeyi önlemek için, uygun anma değerine sahip korumalı ve uygun 
büyüklükte bir güç devresine bağlayın. Uygun olmayan güç devreleri eriyerek elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir. 

 Topraklama ucunu hiçbir koşulda güç kablosundan kesmeyin veya çıkarmayın. Kişisel 
yaralanmaların veya ürün hasarının önüne geçmek için, güç kablosu uygun şekilde 
topraklanmış bir prize takılmalıdır. 

 Uygun şekilde topraklanmamış grup priz (portatif) kullanmayın. Uygun şekilde topraklanmış 
grup priz (portatif) kullanırken, yalnızca 15 A veya üstü akım kapasitesine sahip bir ürün 
kullanın. Buna dikkat edilmemesi, grup prizin aşırı ısınması nedeniyle elektrik çarpmasına 
veya yangına neden olabilir. Devre kesici çalıştırıldığında güç kapatılabilir. 

 Ürün topraklanmış bir metale bağlanmalıdır, sabit kablo sistemi veya ekipman topraklama 
iletkeni devre iletkenleriyle çalışmalı ve ekipman topraklama uçbirimine veya cihazdaki uca 
bağlanmalıdır. Ürün uygun şekilde topraklanmazsa elektrik çarpması meydana gelebilir. 

 Ekipmanın topraklama iletkeninin hatalı bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. 
Ürünün uygun şekilde topraklanıp topraklanmadığından emin değilseniz, vasıflı bir elektrik 
teknisyeniyle veya servis çalışanıyla birlikte kontrol edin. 

Kurulum uyarıları 

 UYARI 

 Ürünü yalnızca sabit ve dengeli bir zemin üzerine kurun. Ürünü, titreşime maruz kalacağı 
yerlere veya gemi veya uçak gibi ürünün devrilebileceği yerlere kurmayın. Kurulum yerinden 
emin değilseniz, bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. 

 Ürünü donma sıcaklığının altındaki hava koşullarına ve sıcaklıklara maruz kalan yerlere 
kurmayın. Ürün, donma sıcaklığında veya altındaki sıcaklıklarda gönderildiyse, kurmadan 
önce ürünün ısınmasını bekleyin. 

 Elektrik çarpması, yangın, ciddi yaralanma, ürün hasarı ve/veya ölümlerin önüne geçmek 
için ürünü nemli yerlere (banyo veya sauna gibi) kurmayın. 

 Yangın, duman ve/veya ürün hasarını önlemek için, ürünü diğer ısı kaynaklarının (soba veya 
ısıtıcı gibi) yakınına kurmayın. 

 Yangın, duman ve/veya ürün hasarını önlemek için ürünün üzerine, içine veya etrafına mum 
veya başka yanıcı maddeler koymayın. 
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 Fiziksel yaralanmaları ve/veya ürün hasarını önlemek için, ürünü taşımadan önce bir 
Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. 

 Ürünü elektrik fişine rahatlıkla yetişebileceği bir yere kurun. Elektrik çarpmasını ve/veya 
yangını önlemek için kullanmadığınız zamanlarda ürünü fişten çekin. 

 Kurulum yerini su bastıysa ürüne yaklaşmayın ve derhal bir Samsung Servis Merkezi ile 
iletişime geçin. 

 Yangın, duman ve/veya ürün hasarını önlemek için ürün üzerindeki koruyucu filmin 
tamamını çıkarın. 

 Ürün hasarını ve/veya fiziksel yaralanmayı önlemek için ürünü en az iki kişi birlikte hareket 
ettirin. 

Temizlik uyarıları 

 UYARI 

 Elektrik çarpmasından kaçınmak için, ürünü çalıştırmak veya temizlemek için keskin 
nesneler kullanmayın. 

 Temizlik sırasında ürüne doğrudan su püskürtmeyin. 

 Ürünün dış kısmında ağartıcı maddeler kullanmayın. Ağartıcı maddeler dış kısmın rengini 
bozabilir. 

 Kullandıktan sonra iç kısmı kuru bir bezle silin. 
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Güvenlik Bilgileri 

WEEE ile ilgili talimatlar 

 

Bu Ürünün Doğru Şekilde Bertarafı (Atık Elektrikli ve Elektronik 
Cihazlar) 

(Ayrı toplama sistemi bulunan ülkelerde geçerlidir) 

Ürün, aksesuar veya kaynakça üzerinde yer alan bu işaret, ürünün ve 
elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) 
kullanım ömrü sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması 
gerektiğini gösterir. Atıkların kontrolsüz imhasının çevreye ve insan 
sağlığına vereceği muhtemel zararları engellemek için bu maddeleri 
lütfen diğer atıklardan ayırın ve maddi kaynakların sürdürülebilir bir 
şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek için lütfen sorumlu 
davranarak ürünlerin geri dönüştürülmesini sağlayın. 
Ürünün çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesi için ev 
kullanıcıları ya ürünü aldıkları satıcıya ya da yerel yönetim birimlerine 
başvurarak ürünü nereye ve nasıl teslim edeceklerini öğrenmelidir. 
İşletme kullanıcıları satış sözleşmesindeki şartlar için tedarikçilerine 
başvurmalıdır.  
Bu ürün ve elektronik aksesuarları imha edilecek diğer ticari atıklarla 
karıştırılmamalıdır. 

Samsung'un çevresel taahhütleri ve REACH, WEEE veya Piller gibi ürüne özel düzenleyici 
yükümlülükler hakkında bilgi için www.samsung.com adresinden sürdürülebilirlik sayfamızı ziyaret 
edin. 

http://www.samsung.com/
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Ürünü bu kılavuzdaki ve yerel yasalardaki 
talimatlara göre kurun. 

Ürünün kurulumu 
1. Aşağıdaki mesafelerde yeterli alana sahip, 

sağlam ve dengeli bir yer seçin. 

 NOT 
Ürün sallanıyorsa veya arka tarafın 
yüksekliğini artırmak istiyorsanız, ürünle 
birlikte gelen eşitleme ayaklarını ürünün arka 
tarafının altına yerleştirin. 
3. Ürünü 230 V / 50 Hz’lik topraklanmış 

prize takın. 

 Topraklanmış priziniz yoksa, alternatif 
ürün topraklama yöntemleri için bir 
Samsung Servis Merkezi ile iletişime 
geçin. 

 NOT 

 Ürünü kurduktan sonra, kullanmadan 
önce en az 2 saat beklemelisiniz. 

 Ürün ilk kullanıldığında daha fazla su 
tüketir. Dolum Haznesini birden fazla kez 
doldurmanız gerekebilir. 

Üst 25 mm 

Yanlar 5 mm 

Arka 15 mm 

 Minimum mesafeler bırakılmadığı takdirde, 
yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün 
performansı düşebilir ve dış kısımda 
yoğuşma gerçekleşebilir. 

 Ürünü doğrudan güneş ışığı alan veya 
sıcak ve soğuk yerlere kurmayın. 
Ortam sıcaklığı 10°C-35°C arasında 
olmalıdır. Ortam sıcaklığı çok yüksek veya 
çok düşükse, ürün normal bir şekilde 
çalışmayabilir veya performansı düşebilir. 

2. Ürünü dengelemek için dengeleme 
ayaklarını (A) kullanın. Dengeleme 
ayaklarını (A) yükseltmek için saat 
yönünde, alçaltmak için saat yönünün tersi 
yönde döndürün. 
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Başlamadan önce 
AirDresser'ın devrilme önleyici kayışla 
sabitlenmesi (isteğe bağlı) 
AirDresser, dış kuvvetler veya çocuklar 
tarafından devrilebilir. Gerekirse, AirDresser'ı 
sabitlemek ve devrilmesini önlemek için devrilme 
önleyici kayışı kullanın. (Şekle bakın.) 

 

 DİKKAT 
AirDresser'ı devrilme önleyici kayışla 
sabitlemeden önce ürünün fişini çekin. 

 NOT 

 Devrilme önleyici kayışı duvara sabitlemek 
için ürünle gelen vidayı kullanın. 

 Devrilme önleyici kayışı AirDresser'a 
sabitlemek için AirDresser'ın üzerine 
sabitlenmiş vidaları kullanın. 

Dilin ayarlanması 
Kurulumdan sonra ürünü ilk kez 
çalıştırdığınızda, kontrol paneli ekranında dil 
seçim ekranı görüntülenir. Dili seçmek için 
talimatları izleyin. 
1. Bir dil seçmek için < veya > öğesine 

dokunun. 
2. Seçilen dili kaydetmek için 

Başlat/Durdur  düğmesini basılı 
tutun. 

 NOT 

 Dil ayarı bazı ülkelerde mevcut 
olmayabilir. 

 Daha sonra dili değiştirmek için, Normal 
ve Hassas Giysiler düğmelerini 8 
saniye boyunca basılı tutun ve ardından 
yukarıdaki talimatları izleyin. 
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Ürüne genel bakış 
B

aşlam
ad

an
 ö

n
ce 

 

01 Hava deliği 02 Hava askısı 03 Hava Filtresi 

04 Raf 05 Tüy filtresi 06 Tahliye Haznesi 

07 Su tepsisi 08 Kontrol paneli 09 Aksesuar bakım bölgesi 

10 Raf tutucu 11 Dolum Haznesi  
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Başlamadan önce 

Aksesuarlar 

  
 

Raf Su tepsisi Hava askısı 

 
  

Ağırlık kiti Standart askı kiti Temizlik bezi 

   
Kullanım kılavuzu Devrilme önleyici kayış Vida (devrilme önleyici kayış için) 

  

 

Dübel (devrilme önleyici kayış 
için) 

Arka dengeleme ayakları  
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Kontrol paneli 
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01 Ekran 
Seçilen programı ve kalan tahmini süreyi, bildirimleri ve Wi-Fi bağlantısını görüntüler. 

02 Programlar 
Program seçmek için dokunun. Programlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 17. 

03 Sessiz / Çocuk Kilidi (3 san) 

Sessiz  

Sessiz modunu açıp kapatmak için dokunun. Sessiz mod çalışma 
gürültüsünü azaltır. 

 NOT 
Sessiz mod program süresini uzatır. 
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Başlamadan önce 

Çocuk kilidi  

Çocuk Kilidini açmak veya kapamak için 3 saniye basılı tutun. Çocuk 
Kilidi, Güç  düğmesi dışındaki tüm düğmeleri devre dışı bırakır. 

 NOT 
Çocuk Kilidini açtığınızda, siz kapatıncaya kadar açık kalır. 

04 Bitiş Süresini Uzatma / Taze Tutma (3 san) 

Bitiş Süresini 
Uzatma  

Bitiş Süresini Uzatma özelliğini açmak için üzerine dokunun ve 
ardından bitiş süresini (1-24 saat arasında) ayarlayın. 

 NOT 

 Bitiş Süresini Uzatma özelliğini Sensörlü Kurutma ile birlikte 
kullanamazsınız. 

 Bitiş Süresini Uzatma özelliği açıkken enerji tasarrufu sağlamak 
için ekran kapanır. 

 Seçilen programa bağlı olarak bazı program bitiş süreleri 
kullanılamayabilir. 

 Çamaşırlara ve ortama bağlı olarak, gerçek program bitiş süresi 
ayarlanan süreden farklı olabilir. 

Taze Tutma  

Taze Tutma özelliğini açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun. 
Bir program bittikten sonra hemen çıkaramayacaksanız giysilerinizin 
yeni yıkanmış gibi kalmalarını sağlayabilirsiniz. 

 NOT 

 Bir program sona erdikten sonra Taze Tutma özelliği 24 saate 
kadar açık kalır. 

 Güç kapatıldığında veya kapak açıldığında Taze Tutma özelliği 
kapanır. 

 Taze Tutma özelliği açıkken enerji tasarrufu sağlamak için ekran 
kapanır. 

05 Akıllı Kontrol  
Akıllı Kontrol özelliğini açmak veya kapatmak için dokunun. Akıllı kontrol hakkında daha fazla 
bilgi için, bkz. sayfa 26 . 

06 Güç  
Gücü açmak veya kapatmak için dokunun. 

07 Başlat/Durdur  

Ürünü çalıştırmak için basılı tutun. Ürünü duraklatmak için dokunun. 
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Program bilgileri 

Günlük programlar 
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Program Açıklama 

Normal  Günlük giysilerinizi tazelemek/havalandırmak için. 

Hassas giysiler 
 Şifon, dantel ve süslemeli ürünler gibi hassas giysiler için. 

 Suni ipek için bu programı kullanın. 

Hızlı  Hafif kokmuş ve kırışmış ürünlere hızlıca bakım yapmak için. 

Arındırma 

 Giysilerinizi buharla dezenfekte etmek için. 

 NOT 

 Birden fazla büyük veya hacimli eşya koymayın. Büyük veya hacimli 
eşyalar buhar ve hava akışını engelleyebilir. 

 Ekranda Arındırma mesajı görünürken programı durdurmanız veya 
değiştirmeniz durumunda kıyafetler zarar görebilir veya tamamen 
kurumayabilir. 
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Başlamadan önce 
Kurutma programları 

 DİKKAT 

 Aşağıdaki ürünler için Kurutma programlarını kesinlikle kullanmayın. 

 Deri, kürk, tüy, kadife, ipek. 

 Kauçuk veya sünger içeren ürünler. 

 Yün karışımlı kumaşlar, su çekmez kumaşlar, ipek karışımlı veya kenevir karışımlı 
kumaşlar. 

 Kürk uzunluğu 1 cm'yi aşan kürklü battaniyeler, yün battaniyeler, halılar, şilteler. 

 Dantelli kadın iç çamaşırı, külotlu çorap, uzun çorap. 

 NOT 
Kurutma işleminin sonuçları çamaşırların kalınlığına bağlı olarak değişebilir. 

Program Açıklama 

Sensörlü Kurutma 

AirDresser çamaşır kurutma süresini otomatik olarak ayarlar. 

 NOT 

 Sensörlü Kurutma özelliğinin kullanılması, Tahliye Haznesinin 
hızlıca dolmasına neden olur. 

 Sensörlü Kurutma aşırı ıslak ve büyük veya hacimli çamaşırları iyi 
kurutmayabilir. Çamaşırlar kurumamışsa programı yeniden 
başlatın. 

Zaman Ayarlı 
Kurutma 

Çamaşırları kurutmak için süreyi (1-3 saat) manuel olarak ayarlayın. 

 NOT 

 Zaman Ayarlı Kurutma aşırı ıslak ve büyük veya hacimli 
çamaşırları iyi kurutmayabilir. Çamaşırlar kurumamışsa programı 
yeniden başlatın. 

Oda Bakımı 

Çevredeki alanın nemini gidermek için. 2 veya 4 saat seçeneğini 
seçebilirsiniz. 

 NOT 

 Oda Bakımı özelliğini kullanırken ürünün boş olduğundan emin 
olun. 

 İç ortam sıcaklığı artabilir. 
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Özel programlar 
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Program Açıklama 

Takımlar 

Pantolondaki ütü çizgilerini belirginleştirmek için. 

 NOT 

 Ceketi ortadaki hava deliğine, pantolonları sağdaki hava deliğine 
yerleştirin. 

 En iyi sonuçlar için ağırlık kitini kullanın. 

Okul forması Günlük olarak yıkanamayan veya kurutulamayan okul formaları için. 

Yün/Örgü 

Yünlü veya örme giysiler. 

 NOT 
Deforme olmasını önlemek için kıyafetleri düzgünce katlayın ve rafa 
koyun. 

Dış Giyim Dış giyim veya spor kıyafetler. 

Şişme Ceketler 

Uzun süre saklanan ağır, şişme ceketleri/montları kabartmak için. 

 NOT 
Hava dolaşımını engellememek için ortadaki hava deliğine sadece 
bir kıyafet asın. 

Kürk/Deri 

Kürk ve deri malzemelerdeki nemi ve tozu yok eder. 

 NOT 

 Bu program sırasında çalışma gürültüsü daha yüksek olabilir. 

 Tüm giysi bakım talimatlarına uyun. 

 En iyi sonuçlar için yalnızca bir giysi için kullanın. 

 Bu döngüyü kullanmadan önce, kürklü çamaşırların kuru 
olduğundan emin olun. 

Ağır Hizmet Birden fazla kıyafet için. 

Kendi Kendini 
Temizleme 

Ürünü otomatik olarak temizler. 

 NOT 

 Ürünün tamamen boş olduğundan emin olun. 

 En iyi sonuçlar ve optimum temizlik için, Kendi Kendini 
Temizleme işlemi tamamlanmadan önce programı durdurmayın 
veya kapağı açmayın. 

 Bu program küfü ortadan kaldırmaz. 



20 Türkçe 
 

 

Başlıksız-4 20 24.09.2019 15:36:22 

 

B
aşlam

ad
an

 ö
n

ce 

Başlamadan önce 
Program İndirme 
SmartThings uygulamasından daha fazla program indirebilirsiniz. 
1. Güç  düğmesine dokunun. 
2. İndir seçeneğini seçmek için Özel düğmesine üst üste basın. 
3. Mevcut programları indirmek için akıllı telefonunuzun ekranındaki talimatları izleyin. 

 En fazla 10 program indirebilirsiniz. 

 Aşağıdaki programları indirebilirsiniz. 

 Kışlık Mont, Kot, Şişme Ceket, Bebek Giysileri, Yatak Takımları, Oyuncak Bebek, 
Aksesuarlar. 
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Kumaş bakım kılavuzu 

 Hangi işlemlerden geçtiklerine bağlı olarak kumaşların bakım şekli farklılık gösterir. Bu 
kumaş bakım kılavuzu tüm malzemeleri kapsamamakta olup sadece referans amaçlı 
kullanım içindir. Giysilerinizin zarar görmesini önlemek için AirDresser ile işlemden 
geçirmeden önce bakım etiketini kontrol ettiğinizden emin olun. 

 Renk haslığı olmayan, ısıya duyarlı olmayan veya Genel, Özel veya Arındırma 
programlarında suyla yıkamaya uygun olmayan kumaşları AirDresser ile işlemden 
geçirmeyin. Kumaş renginin atıp atmayacağını belirlemek için küçük, göze çarpmayan bir 
noktada (iç dikişte) su lekesi testi yapın. Daha fazla yardım için, giysi üreticisine, bir kuru 
temizleme profesyoneline veya daha ayrıntılı bir kumaş bakım kılavuzuna başvurun. 

Program kategorisi 
Kumaş bakım kılavuzu tablosunda belirtilen kategorilerin içeriğini kontrol etmek için aşağıdaki 
tabloya bakın. 
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Kategori Programlar 

Genel programlar Normal, Hızlı, Hassas Kumaşlar 

Özel programlar 
Takım Elbise, Okul forması, Yünlü/Örme Giysiler, Dış Giyim, 
Şişme Ceketler, Kürk/Deri, Ağır Hizmet, Kışlık Mont**, Kot**, 
Aksesuarlar* 

Arındırma programları Arındırma, Bebek giysileri**, Yatak Takımı**, Oyuncak Bebek** 

Kurutma programları 
Sensörlü Kurutma, Zaman Ayarlı Kurutma, Şişme Ceket 
Kurutma** 

* = Özel programlar / ** = İndirilen programlar 
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Başlamadan önce 

Kumaş bakım kılavuzu tablosu 

Doğal elyaflar - bitkisel elyaflar 

Kumaş 

Programlar 

Giysiler / Açıklamalar 
Genel 

Özel Arındırma Kurutma Kırışıklık 
Azaltma 

Koku Giderme 

Pamuklu  • • • • 

Havlu, çorap, iç çamaşırı, kotlar, 
spor giyim, tişörtler, battaniyeler 
%100 pamuklu kumaşlarda kırışıklık 
olabilir. İsterseniz programdan 
sonra ütüleyin. 

Keten, kenevir, 
rami 

 • • • • 

Yazlık giysiler, masa örtüleri 
Bir miktar kırışıklık kalabilir. Genel, 
Özel veya Arındırma programlarını 
kullanmadan önce kumaşların 
çamaşır makinesinde/elde 
yıkanabilir olduğundan emin olun. 
Hassas giysileri rafa yerleştirin. 
Kolalı giysiler koymayın. 

Suni ipek • • •  • 
Takım elbise astarı, bluzlar, 
kravatlar, pijamalar 

• = Mümkün /  = Bakım etiketini kontrol edin 

Doğal elyaflar - hayvansal elyaflar 

Kumaş 

Programlar 

Giysiler / Açıklamalar 
Genel 

Özel Arındırma Kurutma Kırışıklık 
Azaltma 

Koku Giderme 

Alpaka yünü, 
deve tüyü, 

kaşmir 

  •   
Palto, takım elbise 
Örgü giysileri rafa yerleştirin. 
Alpaka yünü ve deve tüyü sıcak 
suda çeker. 

  •   
Eşarplar, örgü giysi 
Örgü giysileri rafa yerleştirin. Alpaka 
yünü ve deve tüyü sıcak suda çeker. 

Kürk, deri   •*   
Palto, eşarp 
* Yalnızca Kürk/Deri programını 
kullanın. Deri %100 doğal deri 
olmalıdır (Suni deri olmamalıdır). 

İpek      
İpek kravatlar, kurdeleler, 
eşarplar, bluzlar 
İpek kumaşlar AirDresser’da işleme 
tabi tutulamaz. 
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Kumaş 

Programlar 

Giysiler / Açıklamalar 
Genel 

Özel Arındırma Kurutma Kırışıklık 
Azaltma 

Koku Giderme 

Yünlü 

  •*  • 

Kazaklar, örme giysiler 
Örgü giysileri rafa yerleştirin. Sıcak 
su ile yıkandığında bazı yünler 
çeker. Genel veya Özel 
programlarını kullanmadan önce 
kumaşların çamaşır 
makinesinde/elde yıkanabilir 
olduğundan emin olun. 
* Yün/Örgü programı tavsiye edilir. 

• • •*  • 

Kışlık mont, takım elbise 
Örgü giysileri rafa yerleştirin. Sıcak 
su ile yıkandığında bazı yünler 
çeker. Genel, Özel veya Arındırma 
programlarını kullanmadan önce 
kumaşların çamaşır 
makinesinde/elde yıkanabilir 
olduğundan emin olun. 
* Kışlık Mont veya Takım Elbise 
programı tavsiye edilir. 

• = Kullanılabilir /  = Bakım etiketini kontrol edin 



24 Türkçe 
 

 

Başlıksız-4 24 24.09.2019 15:36:22 

 

B
aşlam

ad
an

 ö
n

ce 

Başlamadan önce 
Suni elyaf 

Kumaş 

Programlar 

Giysiler / Açıklamalar 
Genel 

Özel Arındırma Kurutma Kırışıklık 
Azaltma 

Koku Giderme 

Asetat • • • • • 
Takım elbise astarı, bluzlar, 
kravatlar, pijamalar 

Akrilik • • • • • Termal iç giyim, örme giysiler 
Giysileri rafa yerleştirin. 

Naylon 
• • • • • 

Çoraplar, kadın iç çamaşırları 
Giysileri rafa yerleştirin. 

• • • • • Spor giyim 

Poliüretan • • • • • 

Streç kumaştan giysiler 
(poliüretan oranı %5'ten az) 
Ürün %5'ten fazla poliüretan 
içeriyorsa (örn. mayo) bakım 
etiketini kontrol edin. 

Polyester • • • • • 
Dış giyim, spor giyim, tişörtler, 
gömlekler, bluzlar 

• = Kullanılabilir /  = Bakım etiketini kontrol edin 
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Kumaş bakım etiketleri 

Çoğu giysi, uygun bakım talimatlarını içeren kumaş bakım etiketleri içerir. Aşağıdaki tablo, 
AirDresser’de işleme tabi tutulabilecek giysileri belirlemenize yardımcı olabilecek bazı 
sembolleri içermektedir. 

AirDresser ile işleme tabi tutulabilecek kumaş türleri 
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Kategori Etiket Anlamı 
AirDresser ile işleme 

uygunluk 

 
Yıkama sembolleri 

 Normal O 

 Ütü istemez O 

 Hassas O 

 Yıkama yapılmaz O* 

 Elde yıkama O 

 
Tamburlu kurutma 

sembolleri 

 Isı olmadan kurutma X 

 Düşük O 

 Orta O 

 Yüksek O 

 Normal O 

 Ütü istemez O 

 
Hassas O 

 Tamburlu kurutma yapılamaz O 

 
Kurutma etiketleri 

 Asarak kurutma O 

 Sıkmadan kurutma O 

 Sererek kurutma O** 

 Gölgede kurutma O 

 Kurutma yapılmaz X 

* Çamaşır makinesinde yıkanması önerilmeyen bazı giysiler (kürk veya deri kumaşlar gibi) 
AirDresser ile işleme tabi tutulabilir. Lütfen kumaş bakım kılavuzuna bakın. 
** Bakım etiketi bu sembolü içeren giysiler için rafı kullanın. 
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Başlamadan önce 

Akıllı Kontrol 

Wi-Fi bağlantısı 

 Önerilen şifreleme yöntemleri WPA/TKIP ve WPA2/AES'dir. Yeni geliştirilen Wi-Fi 
protokolleri veya onaylanmamış Wi-Fi protokolleri desteklenmez. 

 Kablosuz ağların alım gücü hassasiyeti çevredeki kablosuz ortamlardan etkilenebilir. 

 İnternet tedarikçiniz bilgisayarınızın MAC adresini veya modem modülünü sürekli kullanım 
için kaydettiyse, Samsung AirDresser'ınız İnternete bağlanamayabilir. Bu durumda İnternet 
tedarikçinizle iletişime geçin. 

 İnternet güvenlik duvarı İnternet bağlantınızı kesintiye uğratabilir. Bu durumda İnternet 
tedarikçinizle iletişime geçin. 

 İnternet sağlayıcınız ölçüm yaptıktan sonra İnternet arızası devam ederse, yerel bir 
Samsung satıcısıyla veya Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. 

Uygulama indirme 
Bir uygulama mağazasında (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) 
SmartThings uygulamasını arayın ve ardından uygulamayı cihazınıza indirip kurun. 

 NOT 

 SmartThings bazı tabletlerle veya akıllı telefonlarla uyumlu olmayabilir. 

 Önerilen Android işletim sistemi 6.0 veya üstü (minimum 2 GB veya RAM). 

 Android için desteklenen ekran çözünürlükleri 1280 x 720 (HD), 1920 X 1080 (FHD), 2560 x 
1440 (WQHD). 

 Önerilen iOS sürümü 10.0 veya üstü (iPhone telefonlar iPhone 6 veya üstü olmalıdır). 

 Apple cihazları için desteklenen ekran çözünürlükleri 1334 X 750, 1920 x 1080. 

 Uygulama, performans iyileştirmesi için bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 

Oturum açma 
İlk önce Samsung hesabınızla SmartThings'de oturum açın. Yeni bir Samsung hesabı 
oluşturmak için uygulamadaki talimatları izleyin. Hesap oluşturmak için ayrı bir uygulama 
gerekmez. 

 NOT 
Bir Samsung hesabınız varsa oturum açmak için bu hesabı kullanın. Kayıtlı bir Samsung akıllı 
telefon kullanıcısının oturumu otomatik olarak açılır. 
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Cihazınızı SmartThings'e kaydetme 
1. Akıllı telefonunuzun İnternete bağlı olduğundan emin olun. Değilse, Ayarlar seçeneğine 

gidin, kablosuz bağlantıyı açın ve bir AP (Erişim Noktası) seçin. 
2. Akıllı telefonunuzda SmartThings uygulamasını açın. 
3. “Yeni bir cihaz bulundu” mesajı varsa, Ekle seçeneğini seçin. 
4. Mesaj görüntülenmezse + seçeneğini seçin ve kullanılabilir cihazlar listesinden cihazınızı 

seçin. Cihazınız listede yoksa, Cihaz Türü > Belirli Cihaz Modeli seçeneğini seçerek 
cihazınızı manuel olarak ekleyin. 

5. Kayıt işlemini tamamlamak için ekranda verilen talimatları takip edin. 

SmartThings uygulamasına genel bakış 

B
aşlam

ad
an

 ö
n

ce 

Kategori İşlev Açıklama 

İzleme 

Program Durumu 
Mevcut programları ve seçenekleri ve 
kalan program süresini kontrol 
edebilirsiniz. 

Akıllı Kontrol 
AirDresser için Akıllı Kontrol durumu 
görüntülenir. 

Enerji Takibi Enerji tüketimi durumunu izleyebilirsiniz. 

Kontrol Başlat / Duraklat / İptal Et 

Bir program ve gerekli seçenekleri seçin 
ve ardından başlatmak ve çalıştırmak, 
geçici olarak durdurmak veya mevcut 
işlemi iptal etmek için Başla / Duraklat / 
İptal seçeneğini seçin. 

Bildirim Program Tamamlandı 
Geçerli programın tamamlandığını 
bildirir. 
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Başlamadan önce 
 

Kategori İşlev Açıklama 

AirDresser işlevleri 

Bakım Talimatı 
Kumaş türünü ve seçeneklerini 
seçin ve en uygun program için 
öneriler alın. 

Benim Dolabım 

Giysi bilgilerini (kumaş türü gibi) 
girerek giysilerinizi uygulamaya 
ekleyebilir ve önerilen programları 
ve bakım geçmişini alabilirsiniz. 

Özel Program Yönetimi 

En fazla 9 program 
kaydedebilirsiniz ve programların 
sırasını silebilir veya 
değiştirebilirsiniz. 

Ev Bakımı Yöneticisi 

AirDresser'ınızı mükemmel 
durumda tutmanıza yardımcı olacak 
öneriler alın. Program kullanım 
alışkanlıklarınızı, enerji tüketiminizi 
kontrol edin ve ürün bakımı için 
uyarılar alın. 
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Açık Kaynak Duyurusu 
Bu üründe bulunan yazılımlar, açık kaynaklı yazılım içermektedir. 
mailto:oss.reguest@samsung.com adresine bir e-posta göndererek, bir ürünün son sevkiyatından 
sonra üç yıl süreyle tam kaynak kodunu alabilirsiniz. 
Tam kaynak kodunu cüzi bir rakam karşılığında CD-ROM gibi fiziksel bir ortam içinde de 
alabilirsiniz. 
Bu ürün için sunulan kaynak kodunu ve açık kaynak lisans bilgilerini indirme sayfasına gitmek için 
http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 adresine gidiniz. Bu teklif, 
bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir. 
 

 

 NOT 

Samsung Electronics, telsiz cihaz tipindeki bu cihazın 2014/53/AB sayılı Direktife uygun olduğunu 
beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu İnternet adresinden erişilebilir: Resmi 
Uygunluk Beyanına http://www.samsung.com adresinden Destek > Ürün Desteği Arama 
seçeneğinden model adı girilerek erişilebilir. 
Wi-Fi maksimum verici gücü: 2.412 GHz - 2.472 GHz'de 20 dBm 

B
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ad
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mailto:oss.reguest@samsung.com
http://opensource.samsung.eom/opensource/SMART_AT_051/seg/0
http://www.samsung.com/
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Ürün ve aksesuar kullanımı 

Program kullanımı 

 

1. Doldurma Haznesinin (A) suyla dolu 
olduğundan emin olun. 

 

2. Tüy filtresinin (B) temiz olduğundan 
emin olun. 

3. Aksesuarların kullanımı bölümündeki 
talimatları izleyerek giysileri ürünün içine 
yerleştirin. 

 

4. Güç  düğmesine dokunun. 
5. Bir program seçin. 

 Normal, Hassas, Hızlı veya Arındırma 
seçeneğine dokunun. 

 Kurutma için, Kurutma düğmesine üst 
üste basarak istediğiniz kurutma 
programını seçin. 

 Özel programları seçmek için, Özel 
düğmesine üst üste basarak istediğiniz 
özel programı seçin. 

6. Gerekirse seçenekleri seçin. 

 Sessiz , Çocuk Kilidi , Bitiş 

Süresini Uzatma , Taze Tutma . 
7. 3 saniye boyunca Başlat/Duraklat 

düğmesine basılı tutun. 
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Kullanım talimatları 

Kullanmadan önce 

 Bu ürün çamaşırları temizlemek için kullanılamaz. En iyi sonucu elde etmek için, ürünü 
kullanmadan önce tüm çamaşırları yıkayıp kurutun. 

 Ürünü kullanmadan önce, keskin kokulu veya uzun süredir saklanan giysileri yıkamanızı 
öneririz. 

 Giysileri koku derecesine göre ayırın. 

 Ürünü kullanmadan önce tüm giysi veya çamaşır etiketlerini kontrol edin. 

 Giysileri ürüne yerleştirmeden önce tüm cepleri boşalttığınızdan emin olun. 

 Ürünü saklama dolabı olarak kullanmayın. 

 Ürün evcil hayvan tüylerini temizleyemeyebilir. 

Kullanım sırasında 

 Çamaşırların ürünün zeminine değmediğinden emin olun. Gerekirse, asılan çamaşırların 
ürünün zeminine değmesini engellemek için rafı kullanın. 

 Buharlı bir işlem sırasında tıslama sesleri çıkabilir. 

 Bir programı bitmeden durdurmanız gerekiyorsa, Kurutma programını çalıştırdığınızdan 
emin olun. 

 Çalışma süresi ortama ve çamaşırların türüne bağlıdır. 

 Kesintisiz kullanılması durumunda, ürün normalden farklı bir çalışma süresi 
sergileyebilir. 

 Ürün çalışırken kapağını açmayın. 

Kullandıktan Sonra 

 Düzeltilen kırışıklıkların miktarı kumaş tipine bağlı olarak değişebilir. 

 Bir program bittikten hemen sonra çamaşırları çıkarın. Çamaşırları hemen 
çıkaramıyorsanız, Bitiş Süresini Uzatma veya Taze Tutma özelliğini kullanın. 

 Giysileri çıkarırken hem giysiyi hem de askıyı tutun. 

Ü
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ı 



32 Türkçe 
 

 

Başlıksız-4 32 24.09.2019 15:36:22 

 

Ü
rü

n
 ve aksesu

ar ku
llan

ım
ı 

Ürün ve aksesuar kullanımı 
Aksesuar kullanımı 

Hava askıları 
Ceket, spor ceket ve blazer gibi ürünler için Hava Askılarını kullanın. 

 NOT 

 Askıların iç ve dış kısımlarının temiz olduğundan ve yabancı madde içermediğinden emin 
olun. 

 Örme giysiler, yünlü giysiler, iç çamaşırları için askı kullanmayın. 

 Maksimum giysi uzunluğu üst parçalar için 110 cm, alt parçalar için 100 cm olmalıdır. 

 Kumaşın tipine veya boyutuna bağlı olarak, giysilerinizin boyun kısmında istenmeyen 
kırışıklıklar oluşabilir. 

 

Hava askılarını kullanmak için 
1. Giysileri askılara aynı yönde asın. 

 Giysilerin askılardan düşmesini önlemek 
için, tüm düğmeleri iliklediğinizden ve tüm 
fermuarları çektiğinizden emin olun. 

 Tüm giysilerin düz bir şekilde asıldığından 
emin olun. Askı klipslerinin dışa doğru 
çıkıntı yapmadığından emin olun. 

2. Bir klik sesi duyuncaya kadar askıları 
hava deliklerine kaydırın. 

 Askıların aynı yöne baktığından emin 
olun. 

 Hava askıları hava deliğine düzgün 
takılmazsa titreşim ve gürültü meydana 
gelebilir. 

 NOT 
En iyi sonucu almak için orta delikten daha 
uzun giysiler asmaktan kaçının. 
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Standart askı kiti 
Normal askılar kullanarak giysilerinizi asmak için standart askı kitini kullanabilirsiniz. Ancak en iyi 
sonucu almak için Hava Askılarını kullanmanızı öneririz. 

 NOT 

 Isıdan dolayı deforme olmayacak askılar kullanın. 

 Askıların iç ve dış kısımlarının temiz olduğundan ve yabancı madde içermediğinden emin olun. 

 Plastik/silikon/ahşap askılar ve yapışkanlı askılar kullanmayın. 

 Paslanmış olabilecek askıları kullanmayın. 

Ü
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Standart askı kitini kullanmak için 
1. Giysileri askılara aynı yönde asın. 

 Giysilerin askılardan düşmesini önlemek 
için, tüm düğmeleri iliklediğinizden ve tüm 
fermuarları çektiğinizden emin olun. 

 Tüm giysilerin düz bir şekilde asıldığından 
emin olun. Askı klipslerinin dışa doğru 
çıkıntı yapmadığından emin olun. 

 

2. Standart askı kitini bir klik sesi duyuncaya 
kadar hava deliklerine kaydırın ve ardından 
askıları standart askı kitine asın. 

 Askıların aynı yöne baktığından emin olun. 

 Standart askı kiti hava deliğine düzgün 
takılmazsa titreşim ve gürültü meydana 
gelebilir. 

 NOT 
En iyi sonucu almak için orta delikten daha uzun 
giysiler asmaktan kaçının. 
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Ürün ve aksesuar kullanımı 

Ağırlık kiti 

 NOT 

 Pantolonun veya ağırlık kitinin ürünün zeminine değmediğinden emin olun. 

 Maksimum pantolon uzunluğu 100 cm olmalıdır. 

 

Ağırlık kitini kullanmak için 
1. Pantolonu paçasından Hava Askısına 

tutturun. 
2. Pantolonu kemer kısmından ağırlık kitine 

tutturun. 
3. Bir klik sesi duyuncaya kadar Havalı 

Askıyı hava deliklerine kaydırın. 

 NOT 
Daha keskin ütü izleri elde etmek için klipsleri 
dışa doğru hareket ettirerek pantolonları 
gerdirin. 

 

Kullanmadığınız zamanlarda ağırlık kitini 
aksesuar bakım bölgesinde saklayın. 
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Raf 
Askı kullanılmayan giysiler için rafı kullanın. 

 NOT 

 Sadece giysileri veya giysi aksesuarlarını rafa yerleştirmeyin. Rafa ağır giysiler/parçalar 
koymayın veya başka nesneleri saklamak için rafı kullanmayın. 

 Çocukların rafa oturmamasına veya tırmanmamasına dikkat edin. 

 Giysilerin rafın önünden, arkasından veya yanlarından veya raf ızgaralarından 
sarkmadığından emin olun. 

 Giysileri üst üste yerleştirmeyin. 

Ü
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Rafı kullanmak için 
1. Dışarı çıkarmak için, yan duvarlardaki raf 

tutucuların alt kısmına bastırın. 

 

2. Rafı raf tutuculara yerleştirin. 
Raftaki olukların tutucuya sağlam bir şekilde 
oturduğundan emin olun. 

 NOT 
Rafın yanları ile yan duvarlar arasında boşluk 
olması normaldir. 

 

Kullanılmadığı zaman rafı kapak üzerinde 
saklayın. Rafı alt tutucuya yerleştirin ve ardından 
üst tutuculara asın. 
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Ürün ve aksesuar kullanımı 

Aksesuar bakım bölgesi 
Eşarplar için aksesuar bakım bölgesini kullanın. 
Eşarpları güvenli bir şekilde asmak için aşağıdaki şekillere bakın. 
Yöntem 1 

 

Yöntem 2 

 
 Her iki ucun uzunluklarının eşit olduğundan emin olun. 

 Kumaş tipine bağlı olarak kırışıklıklar düzeltilemeyebilir. 
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Dolum Haznesi 

 NOT 

 Ürünü kullanmadan önce Dolum Haznesinde su olduğundan emin olun. 

 Ürün ilk kullanıldığında daha fazla su tüketir. 

 Filtrelenmiş su kullanılması önerilir. 

 Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız Dolum Haznesini boşaltın. 

 Tam dolu bir Dolum Haznesi yaklaşık 4 program için yeterlidir. 

 Dolum Haznesine yalnızca su koyun. Deterjan veya yumuşatıcı gibi başka sıvılar koymak 
sorunlara yol açabilir. 

 Dolum Haznesi doldurmak için Tahliye Haznesindeki suyu kullanmayın. 

Ü
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Dolum Haznesini doldurmak için 
1. Dolum Haznesini dışarı çekin. 

 

2. Arka kapağı açın, MAKS çizgisine kadar su 
doldurun. 

3. Dolum Haznesini tekrar yerleştirin. 
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Ürün ve aksesuar kullanımı 

Tahliye Haznesi 
Ürünü kullanmadan önce veya ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, Tahliye Haznesini 
boşalttığınızdan emin olun. 

 

Tahliye Haznesini boşaltmak için 
1. Tahliye Haznesini dışarı çekin. 
2. Hazneyi boşaltın. 
3. Tahliye Haznesini tekrar yerleştirin. 
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Temizlik ve bakım 
 DİKKAT 

 Temizlemeden önce ürünün fişini prizden çekin. 

 Aşındırıcı veya yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın. 

 Temizlik sırasında ürüne doğrudan su püskürtmeyin. 

Dış Kısım T
em

izlik ve b
akım

 

 

Dış kısmı temizlemek için temizlik bezi kullanın. 
İnatçı lekeler için nemli bir bez kullanın ve ardından 
kurulayın. 
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Temizlik ve bakım 

Su hazneleri 
Her iki hazneyi de düzenli olarak temizleyin. Yeniden yerleştirmeden önce tamamen kurutun. 

 

Dış kısmı temizlemek için nemli bir bez kullanın. 

 

İç kısmı temizlemek için yumuşak bir fırça 
kullanın. 

 

Haznelerin giriş/çıkış ağzını temizlemek için 
yumuşak bir fırça kullanın. 
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Su tepsisi 

 NOT 

 Su tepsisini düzenli olarak boşaltın. 

 Suyu boşalttıktan sonra su tepsisini tekrar yerine taktığınızdan emin olun. 

T
em

izlik ve b
akım

 

 

Su tepsisini şekilde gösterildiği gibi doğru bir şekilde 
takın. 

 ÜST kısmın yukarı doğru baktığından emin olun. 
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Temizlik ve bakım 

Hava Filtresi 
Ürünü sık sık ağır veya çok miktarda toz biriken çamaşırlar için kullanıyorsanız, Hava Filtresini 
sık sık temizlemenizi öneririz. 

 

Hava Filtresini değiştirmek için 
1. Kapağın alt kısmını tutup dışarı doğru çekin. 

 

2. Filtrenin üst kısmındaki iki kancayı bastırıp 
çekerek filtreyi çıkarın. 

 

3. Filtreyi akan suyun altında bir fırça ile 
temizleyin. 

4. Filtreyi gölge bir alanda tamamen kurutun ve 
tekrar takın. 
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5. Kapağı üst kısmından ürüne takın ve itin. 
T

em
izlik ve b

akım
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Temizlik ve bakım 

Tüy filtresi 

 En iyi sonucu almak için ürünü kullanmadan önce veya kullandıktan sonra tüy filtresini 
temizleyin. 

 Hasar gören tüy filtresini yeni bir filtreyle değiştirin. 

 

Tüy filtresini temizlemek için 
1. Kapağı açın. 

 

2. Tüy filtresini çıkarın. 

 

3. Filtreyi akan suyun altında bir fırça ile 
temizleyin. Tüy filtresini gölge bir alanda 
tamamen kurutun. 

4. Tüy filtresini tekrar takın ve kapağı kapatın. 
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Kireç çözme 

Ürünün performansını arttırmak ve kullanım ömrünü uzatmak için düzenli olarak kireç çözme 
işlemi gerçekleştirin. Bildirim mesajı aldıktan hemen sonra kireç çözme işlemi 
gerçekleştirmezseniz, bazı işlevlerin kullanımı kısıtlanabilir ve performans kaybı yaşanabilir ve 
hatta ürünün kullanım ömrü kısalabilir. 
1. Ekranda Kireç Çözme Gerekiyor mesajı görüntülendiğinde, ürünün içini boşaltın ve 

Arındırma ve Kurutma düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun. 
2. Dolum Haznesini ve Tahliye Haznesini boşaltın. 
3. Kireç çözücü maddeyi üreticinin önerdiği şekilde suyla seyreltin. 
4. Dolum Haznesini MAKS çizgisine kadar seyreltilmiş kireç çözücü maddeyle doldurun. 

5. Kireç çözme işlemini başlatmak için Başlat/Duraklat  düğmesini basılı tutun. 

 Kireç çözme işlemi sırasında ekranda Hazneyi boşalt mesajı belirdiğinde Tahliye Haznesini 
boşaltın. 

6. Ekranda Hazneyi Doldur/Boşalt mesajı tekrar belirdiğinde Dolum Haznesini ve Tahliye 
Haznesini boşaltın ve ardından iyice yıkayın. 

7. Dolum Haznesini MAKS çizgisine kadar temiz suyla doldurduktan sonra Dolum Haznesini 
ve Tahliye Haznesini tekrar yerleştirin. 

8. Ekranda Dolum/Tahliye Tamamlandı mesajı belirdiğinde Başlat/Duraklat   düğmesini 
basılı tutun. 

 Kireç çözme işlemi sırasında ekranda Hazneyi boşalt mesajı belirdiğinde Tahliye Haznesini 
boşaltın. 

9. Kireç çözme işlemi tamamlandığında, Tahliye Haznesini boşaltın ve Dolum Haznesini suyla 
doldurun. 

 Tüm bu adımları tamamladıktan sonra AirDresser'ı kullanabilirsiniz. 

 NOT 

 Kireç çözme işlemi sırasında titreşim ve gürültü meydana gelebilir; bu normaldir ve üründe 
bir sorun olduğunu göstermez. 

 Kireç çözme işleminden sonra ürünü ilk kez kullanırken Hazneyi doldur mesajı 
görebilirsiniz. Bu normaldir. Dolum Haznesini suyla doldurun ve devam etmek için 

Başlat/Duraklat  düğmesine basın. 

 Kireç çözücü madde iyice yıkanmazsa kabarcıklar meydana gelebilir. Kireç çözme 
işleminden sonra Dolum Haznesini ve Tahliye Haznesini iyice yıkadığınızdan emin olun. 

T
em
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Temizlik ve bakım 

Ürünü başka bir yere taşıma 

 Ürünün altında taşınmasına yardımcı olmak için iki tekerlek bulunur. 

 Ürünü taşırken ürünün devrilmesini önlemek için ürünü ortasından itmenizi öneririz. Üstten 
veya alttan itmeyin. 

 Ürünü başka bir yere taşımadan önce, Dolum Haznesini ve Tahliye Haznesini boşaltın. 
Hazneler boşaltılmadığı takdirde ürün taşınırken su dökülebilir. 
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Sorun giderme 

Bildirim mesajları 

S
o
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Mesaj İşlem 

Hazneyi doldurun 
Hazneyi suyla 
doldurun 

 Dolum Haznesinde yeterli miktarda su olup olmadığını kontrol edin. 

 MAKS çizgisine kadar su doldurun, Dolum Haznesini tekrar takın ve 

ardından başlatmak için Başlat/Duraklat  düğmesine dokunun. 

 Dolum Haznesinin düzgün bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. 

 Tahliye Haznesini uygun şekilde yerleştirdikten sonra başlatmak 

için Başlat/Duraklat  düğmesine dokunun. 

Hazneyi boşaltın 
Haznedeki suyu 
boşaltın 

 Tahliye Haznesinin dolu olup olmadığını kontrol edin. 

 Tahliye Haznesini boşaltın, tekrar yerleştirin ve başlatmak için 

Başlat/Duraklat  düğmesine dokunun. 

 Tahliye Haznesinin düzgün bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. 

 Dolum Haznesini uygun şekilde yerleştirdikten sonra başlatmak için 

Başlat/Duraklat  düğmesine dokunun. 

Kapak Açık 
Kapağı kapatın ve 
tekrar başlatın 

 Kapağın açık olup olmadığını kontrol edin. 

 Kapağın kapalı olduğundan emin olun ve ardından başlatmak için 

Başlat/Duraklat  düğmesine dokunun. 

Sorun Uyarısı 
Kapağı Açın ve 
İçini Kontrol Edin 

 Kapağın ve Çocuk Kilidinin açık olup olmadığını kontrol edin. 

 Kapağın kapalı olduğundan emin olun ve ardından başlatmak için 

Başlat/Duraklat  düğmesine dokunun. Ürünün içinde çocuk 
veya evcil hayvan olmadığından emin olun. 

Wi-Fi Bağlı Değil 
Yönlendiriciyi 
kontrol edin 

 Yönlendiricinin açık olup olmadığını kontrol edin. 

 Yönlendiriciyi açın ve İnternete bağlanın. 

 NOT 
Sorun devam ederse bölgenizdeki Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. 
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Sorun giderme 

Kontrol noktası 
Sorun İşlem 

Ürün açılmıyor. 

 Ürünü açmak için Güç  düğmesine dokunun. 

 Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun. 

 Devre kesicinin açık olduğundan emin olun. 

 Güç kablosunun bu ürün için uygun olduğu belirtilen bir elektrik 
prizine takıldığından emin olun. 

Ürün çalışmıyor. 

 Kapağın kapalı olduğundan emin olun ve ardından 

Başlat/Duraklat  düğmesine dokunun. 

 Su akışı ya da kaynama sesleri duyarsanız, ürün buhar işlemine 
hazırlanıyor demektir. Bu normaldir. 

 Çocuk Kilidinin kapalı olduğundan emin olun. 

 Su dışında başka bir sıvı kullandıysanız ürün çalışmayabilir. 
Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. 

Üründen sesler geliyor. 

 Kompresör çalışırken üründen sesler gelebilir. Bu normaldir. 

 Hava dolaşımı sırasında üründen sesler gelebilir. Bu normaldir. 

 Buhar işleminden önce ve sonra üründen sesler gelebilir. Bu 
normaldir. 

 Suyu dışarı pompalarken ve tahliye ederken üründen sesler 
gelebilir. Bu normaldir. 

 Kapağı açarken, suyun borudan aktığı sırada Dolum Haznesinden 
sesler gelebilir. Bu normaldir. 

 Gürültüler artarsa Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. 

Kontrol paneli 
çalışmıyor. 

 Ürünü prize taktıktan sonra bir süre bekleyin ve tekrar deneyin. 
Kontrol paneli, güç kablosu prize takıldıktan 10 saniye sonra yanıt 
verir. 

 Kontrol panelini temizleyin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse 
Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. 

Ürün titreşiyor. 
 Ürünün sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. 

 Ürünün dengede olduğundan emin olun. 

Dolum Haznesi bir 
kullanımdan sonra 
boşalıyor.  Ürün ilk kullanıldığında daha fazla su tüketir. Bu normaldir. 

Kapaktan buhar veya 
hava çıkıyor. 

 Kapağa giysi sıkışmadığından emin olun. 

 Kapağın düzgün şekilde kapatıldığından emin olun. 
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Sorun İşlem 
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Çalışma süresi 
giderek artıyor. 

 Islak giysilerin kuruması daha uzun sürebilir. Çalışma süresi, 
giysi miktarına ve nem seviyesine bağlı olarak artabilir. 

Bir program sona 
erdikten sonra 
giysiler ıslak 
durumda. 

 Tüy filtresinin temiz olduğundan ve düzgün takıldığından emin 
olun. 

 Kapak contasının hasar görmediğinden veya giysilerin kapağa 
takılmadığından emin olun. Kapak contası hasarlıysa, güç 
kablosunu prizden çıkarın ve Samsung Servis Merkezi ile 
iletişime geçin. 

Giysilerin kokusu 
giderilemiyor. 

 Çok yoğun kokan veya uzun süredir saklanan giysileri yıkayın. 

 Yağ lekeli giysileri yıkayın. 

 Şişme ceketler gibi büyük hacimli giysilerin kokusu tam olarak 
giderilemeyebilir. Büyük giysilere tek başına bakım yapın ve 
gerekirse programı tekrarlayın. 

 Yoğun kokulu giysileri diğer giysilerle birlikte koymayın. 
Giysileri koku derecesine göre ayırın. 

 Tüy filtresinin ve her iki haznenin temiz olduğundan emin olun. 

Kırışıklıklar 
düzeltilmiyor. 

 Uzun süredir saklanan çamaşırları ütüleyin. 

Kapak açıldığında 
üründen duman 
çıkıyor. 

 Bazı programlarda duman gibi görünen buhar çıkar. Bu 
normaldir. 
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Teknik Özellikler 

 

Tip 
Giysi Bakım Sistemi (AirDresser) 

DF60*8****G 

Boyutlar (mm) 

A. Yükseklik 1850 

B. Genişlik 445 

C. Derinlik 615 

D. Kapak açıkken derinlik 1001 

E. Kapak açıkken genişlik 618 

Anma gücü 
220-240 V / 50 Hz 

1700-1900 W 

Sigorta (Ana PBA'da sabit sigorta) 
250 V / 12 A 

Kartuş tipi Yüksek kesme kapasiteli 

Ağırlık (kg) 89,0 
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Sorun Giderme  
Müşterinin Seçimlik Hakları 

 

 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun'un 11 nci maddesinde yer alan;  

o Sözleşmeden dönme,  
o Satış bedelinden indirim isteme,  
o Ücretsiz onarılmasını isteme,  
o Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.  

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

 Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;  
o Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  
o Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
o Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 

raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın beden iadesini, ayıp oranında bedel 
indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep 
edebilir.  

 Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici 
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.  

 Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.  

 Tüketici çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim 
yerinin bulunduğu veya yüketici işlemlerinin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya 
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.  

 "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. mddesine göre tüketici taksitle satın 
aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanılabilecektir. 
Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını 
kullanamayacaktır."
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Yetkili Servis Listesi 
 

 
 
 
 
 

NO Şehir

Servis Adı ALPER DESTANOGLU

Telefon 902163902000

Adres DOĞU MAH. GÖLDE SOK. 3/C / PENDİK

Servis Adı ATASER ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EV ALETLERİ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon 902164697604

Adres İÇERENKÖY MAH. AHMET TARIK SK. NO:18/A ATAŞEHİR/İST. / ATAŞEHİR

Servis Adı TEKOĞULLARI BİLİŞİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon 902165531740

Adres MEHMET AKİF MAH.ŞAHİN CAD. YONCA SİTESİ NO:17 B / ÜMRANİYE-İSTANBUL 

Servis Adı GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA

Telefon 902126250625

Adres ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK NO.8/B EYÜP/İSTANBUL

Servis Adı MAKSA ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT VE MEDİKAL CİHAZLAR TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KÜÇÜKÇEKMECE

Telefon 902126988802

Adres HALKALI MERKEZ MAH. FİLİZ SK. NO:21 A/2 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

Servis Adı AY BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM TİCARET

Telefon 903122810840

Adres ŞEKER MAHALLESİ 1408 CAD. NO:3/A / ETİMESGUT ANKARA

Servis Adı DOĞA TEKNİK -İSMAİL SAVAŞ EVİRGEN

Telefon 903124343642

Adres BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 281. CADDE No:94 B/-GÖLBAŞI/ANKARA

Servis Adı ÖZBEK BEYAZ EŞYA ELEKTRİK ELEKTRONİK İKLİMLENDİRME OTOMOTİV TELEKOMÜNİKASYON GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon 903123284433

Adres MERKEZ MAHALLESİ KARACA CAD. NO:5/B / PURSAKLAR/ANKARA

Servis Adı SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR

Telefon 903123251876

Adres ETLİK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ No:205 A/KEÇİÖREN/ANKARA

Servis Adı SİSTEM GRUP ELEKTRONİK TİCARET VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

Telefon 903122120143

Adres ETİ MAH.GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.104/A ÇANKAYA/ANKARA

Servis Adı REİS TEKNİK-AŞKIN GÜRCAN

Telefon 902328783939

Adres 8 EYLÜL MAH. İZMİR CAD. NO:80/A - / KEMALPAŞA/İZMİR

Servis Adı DEREN TEKNİK ESNAF

Telefon 902326161600

Adres ESATPAŞA MAHALLESİ 2.İSTASYONALTI GEÇİDİ SK. NO:14/5 MENEMEN-İZMİR

Servis Adı DİZAYN ELEKTRONİK-KEMAL ŞEN Esnaf

Telefon 902328566770

Adres ERTUĞRUL MH. MİTHATPAŞA CD. 3028 SK. NO:6/7 - / TORBALI/İZMİR

Servis Adı ÖYKÜ TEKNİK-SAVAŞ BAYKİZ Esnaf

Telefon 905373910162

Adres EŞREF DİNÇER MAHALLESİ ESKİ PAZAR CAD. NO: 62/C GEMLİK/BURSA 

Servis Adı ABC SERVİS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon 902244535580

Adres ODUNLUK MAHALLESİ KÜKRER SK. NO: 4 C/1 / NİLÜFER / BURSA

Servis Adı BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN

Telefon 902427220548

Adres KÖKEZ MAHALLESİ BURMAHANCI CADDESİ No:104/C ANTALYA

Servis Adı İSMAİL ŞENGÖZ-ŞENGÖZ ELEKTRONİK

Telefon 902425123785

Adres SARAY MAH.MEHMET ÇAVUŞ SOK.CEBİ APT.NO.5/A ALANYA

Servis Adı ENVER TURKUT - TURKUT TEKNİK

Telefon 902423442333

Adres GÜVENLİK MAHALLESİ 267. SOKAK No:16 A/A MURATPAŞA /ANTALYA

Servis Adı YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ-MURATPAŞA ŞUBESİ

Telefon 902422410062

Adres TAHIL PAZARI MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI ŞÜKRÜ BOYACI APT NO:23/A / MURATPAŞA/ANTALYA

Servis Adı GÖK TEKNİK - MUSTAFA GÖK ESNAF

Telefon 903223232323

Adres YAVUZLAR MAH.KIŞLA CAD.NO:285/A YÜREĞİR/ADANA

Servis Adı EMİN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon 903224589292

Adres MİTATPAŞA MAH.MÜCAHİTLER CAD.ÖZLEM APT. A BLOK NO:51/D / SEYHAN/ADANA

Servis Adı MEHMET AKDEMİR SAHIS

Telefon 903322360607

Adres CaddeSokak:ŞEHİT AHMET DEĞERLİ SK. LEVENT KapiNo:58 DaireNo:B MahalleSemt:MUSALLA BAĞLARI MAH/SELÇUKLU/KONYA

Servis Adı GERİLİM ISITMA VE SOĞUTMA SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon 904145521363

Adres YENİŞEHİR MAHALLESİ, BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSİ BLV. NO:204 A SİVEREK/ŞANLIURFA 

Servis Adı AHMET DOĞRUDAĞ-DOĞUŞ ELEKTRONİK 

Telefon 904142153076

Adres HAMİDİYE MAH.263.SOK.RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A ŞANLIURFA

Servis Adı ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (BENCAN ŞUBESİ)

Telefon 903422151222

Adres ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 133394 NOLU CAD. NO: 12 BA/0 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

Servis Adı TANER ELEKTRONİK-AHMET TANER CERİT

Telefon 903642246721

Adres ULUKAVAK MAHAHALLESİ TARAKCI 8.SOKAK - NO:18/A / MERKEZ ÇORUM

15 BURSA

25 GAZİANTEP

Yetkili Servis

26 ÇORUM

6 ANKARA

16 ANTALYA

24 ŞANLIURFA

23 ŞANLIURFA

4 İSTANBUL

20 ADANA

18 ANTALYA

21 ADANA

13 İZMİR

7 ANKARA

5 İSTANBUL

17 ANTALYA

12 İZMİR

8 ANKARA

14 BURSA

22 KONYA

3 İSTANBUL

1 İSTANBUL

2 İSTANBUL

10 ANKARA

9 ANKARA

19 ANTALYA

11 İZMİR
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Servis Adı UĞUR ELEKTRONİK - UĞUR TÜLÜMEN

Telefon 902865668030

Adres CAMİİ KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD.NO.46/2 GELİBOLU/ÇANAKKALE

Servis Adı ÜN SOĞUTMA-AKİF ÜN

Telefon 903267123809

Adres YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4 HATAY

Servis Adı ÜNAL ELEKTRONİK-MUSTAFA ÜNAL

Telefon 903842122075

Adres GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.NO:37/A NEVŞEHİR

Servis Adı YAMALI ELEKTRONİK-ALİ YAMALI Esnaf

Telefon 905335144845

Adres FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1.RAY SOK. No:7 A/- UŞAK MERKEZ / UŞAK

Servis Adı ADA EKSEN ELKTRİK ELKTRONİK EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon 902642742975

Adres İSTİKLAL MAHALLESİ KARAAĞAÇ BULVARI NO :51/A /ADAPAZARI/SAKARYA

Servis Adı ADNAN MELTEM İZMİR RADYO TV ATOLYESİ

Telefon 904322165746

Adres ŞEREFİYE MAH.DEMİRCİLER SK.CANER İŞ MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ /VAN

Servis Adı AHMET BOĞA

Telefon 905426821412

Adres Tepebaşı mah. Adnan Menderes cad. no:3/A Kızıltepe/MARDİN

Servis Adı AK GÜVEN SOĞUTMA-ALİ YILDIZ

Telefon 903243286260

Adres BAHÇELİEVLER MH. HÜSEYİN OKAN MERZECİ BLV. NO:476/A  MERSİN

Servis Adı ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ

Telefon 902842352837

Adres FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK APT. NO:1 / EDİRNE

Servis Adı BAK BAK ELEKTRONİK-YUSUF DAĞAÇIKAN Esnaf

Telefon 903488134266

Adres NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CAD. NO:33/Z1 KİLİS MERKEZ/KİLİS

Servis Adı BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ

Telefon 903624316480

Adres 19 MAYIS MAH.AĞABALİ CAD. NO:38 İLKADIM/ SAMSUN

Servis Adı BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN

Telefon 902522822517

Adres CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA/MUĞLA

Servis Adı BİRLEŞİM TEKNİK-YENER ŞAHİN

Telefon 904545052829

Adres HACISİYAM MAHALLESİ İNÖNÜ CAD. No:77 / A MERKEZ /GİRESUN

Servis Adı CAN ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT HİZMET

Telefon 904762279639

Adres 14 KASIM MH. NİHAT POLAT CADDESİ 743. SOKAK NO:D/2 IĞDIR

Servis Adı EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK

Telefon 904223242145

Adres Kernek Mah. Remzi Yüksek Sok. Furkan 2 A BATTALGAZİ/MALATYA

Servis Adı EMİR ELEKTRONİK-SECATTİN AYLANÇ

Telefon 904422373701

Adres GEZ MAH. ÇAYKARA CAD. NO:44/14 ERZURUM

Servis Adı EMRAH ÖZDEMIR EYLÜL ELEKTRONİK

Telefon 903522353538

Adres KILICARSLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:27/A / MELİKGAZİ/KAYSERİ

Servis Adı EM-TA TEKNİK-EMRAH KORUYUCU

Telefon 903288125766

Adres 7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132/C . / MERKEZ/OSMANİYE

Servis Adı KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN

Telefon 903662142696

Adres İSMAİLBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SİVRİOĞLU SOK. NO: 51 KASTAMONU

Servis Adı FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA

Telefon 904242186621

Adres ÇARŞI MAHALLESİ ŞAİR HACI HAYRİ CAD. No:141/1 MERKEZ /ELAZIĞ

Servis Adı GÖKSEL SARFAKLAR

Telefon 902662447072

Adres HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A POSTAKODU:10100  ALTIEYLÜL/BALIKESİR

Servis Adı MURAT SAMİ GÜNEY (GÜNEY TEKNİK)

Telefon 903246134113

Adres ŞEHİTİSHAK MAH. MEVLANA CAD. NO:11 TARSUS MERSİN

Servis Adı KAR SOĞUTMA-ENDER KARCIOĞLU Esnaf

Telefon 905464961817

Adres TURGUT REİS MAHALLESİ 118 SOK. No:8 A/A MERKEZ /ADIYAMAN

Servis Adı NİLKAN ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon 902222020100

Adres MUSTAFA KEMAL PAŞA MH. SİVRİHİSAR-1 CD. NO:49 / TEPEBAŞI ESKİŞEHİR

Servis Adı KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon 904642236969

Adres CAMİÖNÜ MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:33 A MERKEZ/RİZE

Servis Adı MAVİAY MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon 902582620009

Adres Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:37/A Maviay İş Merkezi Merkezefendi/DENİZLİ

Servis Adı MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ

Telefon 904122575172

Adres MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A /41 /KAYAPINA/DİYARBAKIR

28 HATAY

29 NEVŞEHİR

27 ÇANAKKALE

39 GİRESUN

36 KİLİS

34 MERSİN

35 EDİRNE

31 SAKARYA

32 VAN

33 MARDİN

30 UŞAK

44 OSMANİYE

45 KASTAMONU

42 ERZURUM

43 KAYSERİ

41 MALATYA

40 IĞDIR

53 DİYARBAKIR

50 ESKİŞEHİR

51 RİZE

47 BALIKESİR

48 MERSİN

49 ADIYAMAN

46 ELAZIĞ

37 SAMSUN

38 MUĞLA

52 DENİZLİ
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SORULAR VEYA YORUMLAR 

ÜLKE ARAYIN YA DA WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN 

Türkiye 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/tr 

Servis Adı MURAT DAMAR - DAMAR ELEKTRONİK

Telefon 902722124827

Adres CUMHURİYET MAH.YEŞİL YOL . MERCAN APT.NO:13/AFYONKARAHİSAR

Servis Adı MURAT SOĞUTMA

Telefon 902565127774

Adres YENİCAMİ MAHALLESİ SEKİLER CADDESİ NO:33/A SÖKE/AYDIN 

Servis Adı SERHAN YÜKSEKBAŞ UZAY ELEKTRONİK

Telefon 903266130306

Adres CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO: 54 A İSKENDERUN

Servis Adı NAİLE KABASAKAL

Telefon 902563136266

Adres ALTINTAŞ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:22/A NAZİLLİ/AYDIN

Servis Adı NEDİM ÇİÇEK

Telefon 903442122871

Adres ŞEYHADİL MAH. KARAKOL KARŞISI NO:53/A / MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı ÖZTÜRK ELEKTRONİK-İBRAHİM ÖZTÜRK

Telefon 904462121177

Adres İNÖNÜ MAHALLESİ 23. SOKAK No:25/Z1 / ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN

Servis Adı PINAR ELEKTRONİK

Telefon 903243368298

Adres MAHMUDİYE MAH.108 SOK.NO:32/B MERSİN

Servis Adı PLATİN ELEKTRONİK-KARAMAN PLATİN

Telefon 904882141365

Adres MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CAD NO:53/BATMAN

Servis Adı TECNO CENTER BEYAZ EŞYA SERVİSİ-ERCAN USLU Esnaf

Telefon 903562131970

Adres KARŞIYAKA MAHALLESİ İBNİ KEMAL BLV. No:27 A/- MERKEZ / TOKAT

Servis Adı YAŞAR AVCI -KANAL ELEKTRONİK

Telefon 902525122564

Adres HOCABEDRETTİN MAH. TABAKHANE CAD. NO:4/A MİLAS/MUĞLA

Servis Adı YUSUF TEMEL SAHIS

Telefon 904522222100

Adres Subaşı Mah. 477 Sok. No:17/A Altınordu/ORDU

Servis Adı STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ-MEHMET YILMAZ

Telefon 904623216224

Adres İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHİSAR/TRABZON

Servis Adı SVS ÜSTÜN TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon 903462255811

Adres ECE MAH. HALİLRIFAT PAŞA CAD. ELİF APT. No:28 /A MERKEZ/SİVAS

62 TOKAT

59 ERZİNCAN

60 MERSİN

56 HATAY

57 AYDIN

58 KAHRAMANMARAŞ

54 AFYONKARAHİSAR

55 AYDIN

66 SİVAS

64 ORDU

65 TRABZON

63 MUĞLA

61 BATMAN

http://www.samsung.com/tr

