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B U H A R

K A Z A N L I

Ü T Ü

KU L L A N M A K I L AV U Z U

2000 W

STEAM JET NEO 3 BAR
AR 663 BUHAR KAZANLI ÜTÜ

Arzum marka buhar kazanlı ütü'yü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu
ürünün de diğer Arzum ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.
Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha
sonra gerekli olabileceğinden dolayı saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR
• Arzum Steam Jet Neo 3 Bar Buhar Kazanlı Ütü üzerinde yazılı voltajın,
bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir
uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz
ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
• Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
• Cihazınızı dış mekanlarda ve banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayınız.
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1- Ana gövde

7- Buhar Tetiği

2- Açma/Kapama Düğmesi

8- Termostat ayar düğmesi

3- Buhar hazır ikaz ışığı

9- Termostat İkaz Işığı

4- Su seviyesi ikaz ışığı

10- Taban

5- Su haznesi kapağı

11- Isı geçirmez ütü koyma yeri

6- Su haznesi (0,8lt)

12- Tedarik hortumu
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•Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla
ilgili kendilerine gözetim veya talimat
verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler
kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş
ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan
veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz
ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı
bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
•Ütünün fişi prize takılıyken ütü, gözetimsiz
bırakılmamalıdır.
•Ütü çalışırken veya soğumaya bırakıldığında
ütüyü ve kablosunu, 8 yaşından küçük
çocukların ulaşamayacakları bir yerde
bırakınız.
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• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

• Giysilerinizi KESİNLİKLE üzerinizde iken ütülemeyiniz.

• Cihazınızın fişini prize takmadan önce veya ütüleme işleminiz bittiğinde fişi prizden
çıkarmadan önce termostat ayar düğmesini mutlaka minimum konuma getiriniz.

•Su haznesine su doldurulmadan önce fişi
prizden mutlaka çekiniz.
•Su Doldurma yeri, kullanım esnasında
açılmamalıdır. Su haznesinin güvenli bir
şekilde doldurulmasına ilişkin talimatlar
verilecektir.

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan
tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.
• Ütünüzün kablosunun çocukların rahatlıkla ulaşabileceği kenarlardan sarkmamasına
özen gösteriniz.
• Ütünüzü su
daldırmayınız.

veya

başka

bir

sıvıya

KESİNLİKLE

• Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Sadece
saplardan veya ilgili düğmelerden tutunuz. Özellikle ütünüz
dik konumdayken yanma riskine karşı, ütünüzün sıcak
tabanına dokunmamaya ve tabanından çıkan buhara karşı
dikkatli olunuz.
• Ütüleme işleminden sonra ütünüzü
erişemeyeceği bir yerde soğumaya bırakınız.

çocukların

• Ütünüzü her zaman dik konumda muhafaza ediniz. Eğer ütünüzü, tabanı zemine
gelecek şekilde saklarsanız çok az miktarda nem bile ütünüzün taban plakasının
paslanıp lekelenmesine sebep olur.

•Ütü, sabit bir yüzey üzerinde kullanılmalı
ve bırakılmalıdır.
•Ütüyü yerleştirirken, yerleştirildiği yüzeyin
sabit olduğundan emin olunuz.
• Kablonun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz. Ütünüz sıcakken
kabloyu, tabanı etrafına sarmayınız. Ütünüzü dik konumda bırakarak soğumasını
bekleyiniz.

• Ütünüzün şeffaf su tankı içine sirke yada kireç çözücü kimyasal maddeler
koymayınız.
• Ütüleme işlemi bittiğinde, su tankında kalan suyu boşaltınız.
• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ
• Bazı sular kimyasal madde içerdiğinden, buhar fonksiyonu kullanıldığında kumaş
üzerinde kahverengi lekeler bırakabilir. Bunu önlemek amacı ile musluk suyu kullanınız.
• Ütünüzün ısısını kumaşın cinsine göre ayarlayınız. Kumaşları sıraya koyarak
ütülemeniz önerilir (En düşük ısı gerektiren kumaştan başlamak gibi).
• İpek, yün gibi hassas kumaşları ütülerken parlamayı önlemek için ütüleme örtüsü
kullanınız.
• Çeşitli şekilde kabartma, sim, vs. gibi materyaller içeren kumaşları düşük ısı
ayarlarında ütüleyiniz.

Dikkat: Ütü yüzeyleri kullanım
sırasında sıcak olacaktır.

•Ütünün düşürülmesi, üzerinde gözle görülür
hasar işaretlerinin olması veya sızıntı yapması
durumunda kullanmayınız.

UYARI: Yüksek ısı ile yapılacak ütülemelerde bu kabartma, sim, baskı gibi
materyaller ütünün tabanına yapışacak ve ürünü kullanılmaz hale getirecektir. Bu
durumlar, garanti dışı işlem görmesine neden olacaktır.

Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal Arzum Yetkili Servisine başvurunuz. Cihazınızda,
sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

• Lütfen, ütünüzü kullanmadan önce belirtilen talimatları DİKKATLİCE okuyunuz.

• Ütünüzün fişini:

İLK KULLANIMDAN ÖNCE
• Ütünüzün tabanında var olan tüm yapışkanlı etiketleri veya koruyucu taban
altlıklarını çıkartınız.

- Temizlik ve bakımını yapmadan önce,
- Her kullanımdan sonra işiniz bittiğinde MUTLAKA prizden çıkarınız.
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• İlk ütüleme esnasında eski temiz bir bez parçası kullanılması tavsiye edilir. Su tankı
ya da ütünüzün tabanı temiz olmayabilir.
• İlk kullanım sırasında ütünüzden bir miktar buhar çıkabilir, bu kısa bir süre sonra
kendiliğinden geçecektir.

ÜTÜ SICAKLIK AYARI
• Arzum Steam Jet Neo 3 Bar Buhar Kazanlı Ütü
ile ütüye başlamadan önce ütüleyeceğiniz kumaşın
etiketinde ütü talimatı olup olmadığını kontrol ediniz.
Eğer varsa bu talimatlara uyunuz. Eğer etikette ütü
talimatı yok ise ancak kumaşın cinsini biliyorsanız, bu
durumda aşağıdaki tablo size yardımcı olacaktır.

• Buhar Kazanlı ütünüzün fişini prize takınız.

BU KUMAŞ TÜRÜ ÜTÜLENEMEZ
KUMAŞ
TÜRÜ

SICAKLIK AYAR
GÖSTERGESİ

Sentetik
akrilik, viskos,
naylon (polyamid),
polyester

MIN

ETİKET

• Buhar kazanlı ütünüz musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak suyun
sertlik derecesi çok sert ise, 50% musluk suyu ve 50% damıtılmış su kullanınız. Su
tankının içerisine bir şey eklemeyiniz ve kurutuculardan elde edilmiş atık, parfümlü
veya yumuşatılmış suları; buzdolapları ve soğutuculardan elde edilmiş suları; yağmur
suyunu ve değişik yollar ile tedarik edilen suları kullanmayınız. Bu tür sularda organik
atık bulunur ve ısıtıldığında kahverengi lekelere ve ütünüzün erken aşınmasına yol
açar. Bu tür suların kullanılması ve bu yüzden oluşacak sorunlar ürün garantisini
geçersiz kılar.

BUHAR KAZANLI ÜTÜNÜZÜN KULLANIMI

• Öncelikle ütüleyeceğiniz kumaşları cinslerine göre (yünlüler, pamuklular vs.) ayırınız
ve en düşük sıcaklık derecesi isteyen kumaşlarla ütüye başlayınız. Çünkü ütünüzün
ısınması soğumasından daha çabuk olmaktadır.
NOT:

Buhar kazanlı ütünüz için kullanılacak su:

BUHAR
AYARI
KURU
ÜTÜLEME
“DRY”

• Açma/Kapama düğmesine basınız. Ütünüz aktif hale
geldiğinde “Buhar Hazır ikaz ışığı”
yanacaktır.
• “Buhar Hazır ikaz ışığı”nın yanması ütüleme için
yeterli buharın hazır olduğunu gösterir. Yaklaşık 6 dakika
içerisinde kazanda yeterli buhar oluşacaktır.
• Ütüleyeceğiniz kumaşa göre ütünüzün sıcaklık ayarını
yapınız.
• Ütünüz ayarladığınız sıcaklığa geldiğinde termostat ikaz
ışığı yanacaktır. Ütünüzü hazır ikaz ışığı yanmadan önce
kullanmayınız.
• Buhar alabilmek için ütünün tutma sapında bulunan
buhar tetiğine basınız. Buhar tetiğini bıraktığınızda buhar
çıkışı da duracaktır.

İpek
Yün
Pamuklu
Keten

KETEN

MAX
BUHAR

NOT:
• Eğer ütüleyeceğiniz kumaş karışık malzemelerden yapılmış ise bu durumda daima
karışımdaki malzemelerin en düşük sıcaklık derecesi isteyenine göre ayar yapınız.
(örn;% 60 polyester, %40 pamuk ihtiva eden kumaşta polyester-sentetik- için uygun
olan dereceyi ve buharsız pozisyonu seçiniz). Eğer karışımda hangi malzemelerin
olduğunu bilmiyorsanız, kumaşın görünmeyecek bir noktasında deneyerek uygun ısı
derecesini bulabilirsiniz. (Denerken en düşük ısı derecesinden başlayınız.)
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• Kullanım sırasında ütünüz oluşan buharı kullandıgından
buhar hazır ikaz ışığı sönebilir. Yeniden basınçlı buhar
oluşması için ışık yanana kadar bekleyiniz.
• Cihazınızı kapatmak için yine Açma/Kapama
düğmesine basınız. Ütünüz kapandığında ütünüzün
üzerindeki ışıklar sönecektir.

NOT:
• İlk kullanım sırasında ütünüzden bir miktar buhar çıkabilir. Bu durum normaldir, kısa
bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.
• Buhar kazanlı ütünüzü kullanıma başladığınızda ve kullanım sırasında, elektrikli
pompa su tankının içerisine su pompalayacaktır. Bu sırada ses oluşabilir, bu durum
normaldir. Buhar tahliye düğmesine bastığınızda kısa bir süre için buhar çıkabilir, bu da
normal bir durumdur.
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• Buhar kazanlı ütünüz manyetik cihazla donatılmıştır. Yüksek manyetik bir alana
ütünüzü yakın yerleştirdiğinizde fonksiyon kaybına uğrayabilir. Buhar kazanlı ütünüzü
kullandığınız veya sakladığınızda herhangi manyetik alanlardan uzak tutunuz (örneğin
televizyonlar, hoparlörler, mıknatıs içeren ekipmanlar, vs.).
DİKKAT: Kullanım sırasında buhar borusu ve ütü koyma yeri çok sıcak olmaktadır.
Bu yerlerle temas etmeyiniz, özellikle hassas cilde sahip olanların buna dikkat
etmesi gerekmektedir.
UYARI: ELBİSELERİNİZİ KESİNLİKLE ÜZERİNİZDE YA DA BİR BAŞKASININ
ÜZERİNDE ÜTÜLEMEYE ÇALIŞMAYINIZ.

- Buhar çıkışı bittiğinde, kapağı tam açınız ve su haznesine
su doldurunuz.

BUHAR GÜCÜNÜN AYARLANMASI

- Su haznesi kapağı'nı saat yönününde döndürerek
kapatınız.

• Açma/ Kapama düğmesinden ütünüzü açtığınızda ana
gövde içerisinde buhar hazırlanmaya başlayacaktır.
• “Buhar hazır ikaz ışığı” yanınca ütünüzü kullanmaya
başlayabilirsiniz.
Not: Hassas kumaşlar için buhar çıkış tuşuna aralıklı
olarak basınız, böylece buharla birlikte tabandan suyun
damlamasını önlemiş olursunuz.

SU DOLDURMA
• Ütüleme sırasında daima su tankında yeterli seviyede
su olduğundan emin olunuz.

UYARI: ÜTÜNÜZ ÇALIŞIR DURUMDAYKEN SU
HAZNESİ KAPAĞINI KESİNLİKLE AÇMAYINIZ!
ÜTÜNÜZ KAPALI KONUMDAYKEN VE SOĞUDUĞUNDAN EMİN OLUNCA
SU HAZNESİ KAPAĞINI AÇINIZ.
NOT: Kullandığınız su sediment ve alkalik maddeler içerdiğinden dolayı ütülerin
kireçlenmesine neden olmaktadır. Özel tasarlanmış buhar haznesi ütünüzün
kireçlenmesini zorlaştırmaktadır. Ütünüz için musluk suyu kullanabilirsiniz, eğer
kulandığınız suyun sertlik seviyesi yüksek ve anti-calc filtresi yok ise destilize veya
demineralize edilmiş su tavsiye edilmektedir.
Ütünüzün kullanım ömrünü maksimum şekilde sağlamak için:
- Sirke veya başka kireç sökücü sıvılar kullanmayınız.

• Su tankında olan su bittiğinde “Su seviyesi ikaz ışığı”
yanacaktır.

- Suyun sertlik derecesi arttıkça self-clean fonksiyonu daha sık kullanılması
gerekmektedir.

Bu durumda aşağıdaki adımları takip ediniz:

KURU ÜTÜLEME

- Ütünüzü standın üzerinden alınız
- Su tankının içerisindeki tüm buharın dışarı cıkması için
buhar tetiğine basınız.
- Tüm buharın tahliye
edildiğinden emin olunca,
ütünüzü
“Açma/Kapama
düğmesi”nden kapatınız ve fişi prizden cıkarınız.
- Ütünüzü bir kaç dakika soğutunuz.
- Su haznesi kapağı'nı saat yönünün tersine doğru
yavaşça döndürerek yarım açınız. İçeride kalan basınçlı buhar dışarı çıkacağından,
kapak yarı-açık pozisyonunda buhar bitene kadar bekleyiniz.

• Buhar tetiğine basmadan kuru ütüleme yapabilirsiniz.

KİREÇ TEMİZLEME
(CALC-CLEAN) FONKSİYONU
• Kirec temizleme fonksiyonu utunuzu kireclerden korur ve utunuzun omrunu
uzatir.
• Ütünüzün fisinin prizden cikarilmis ve soğumus, su tankinin ise bos olduguna emin
olunuz.
• Kirec temizleme fonksiyonunu kullanmak icin ütünüzü minimum 4 saattir
kullanilmamis olmasi gerekmektedir.
• Su kazanının içerisinde su kalmış olabileceğinden bu işlemi lavabo üzerinde ya da
bir havlu üzerinde yapınız.
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• Kazanın içerisine ¼ lt temiz su koyunuz. Su kazanını çalkaladıktan sonra boşaltınız.

Kullanım ömrü 7 yıl

• En iyi sonucu almak için bu işlemi bir kez daha yapınız.

Teknik bilgiler:

Not: En iyi sonucu elde etmek için 10 kullanımdan sonra ütünüzün kazanını
çalkalayarak temizleyiniz.

220-240 V AC 50 Hz
2000W

KULLANIMDAN SONRA
• Ütü derecesini minimum pozisyonuna getiriniz
• Açma/kapama düğmesine basarak cihazı kapatınız
• Ütünün fişi prizden çekiniz.
• Su tankının içersindeki tüm suyu boşaltınız.
• Ütünüzün soğudugundan emin olunca güvenli bir yerde
saklayınız.

BAKIM VE TEMİZLİK
• Temizlemeden evvel ütünüzün fişini prizden çıkarınız ve iyice soğuyana kadar
bekleyiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal
kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar
garanti kapsamına girmez.

• Su tankının içine sirke ya da kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız.
• Ütü tabanını veya kazanı temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayınız. Sert
metal nesnelerle temas ettirmeyiniz.
• Ütü tabanı üzerinde ve buhar deliklerinde bazı kumaş artıkları olabilir. Bu yapışkan
artıklar sirke-su karışımlı bir solüsyon içine batırılmış ıslak bir bez ile temizlenerek
çıkartılabilir. Daha sonra ütünüzün tabanını kuru bir bez ile kurulayınız.
• Ütünüzü kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayınız.
• Ütünüzü metal bir yüzeyin üzerine yerleştirmeyiniz, zarar verebilir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu
için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak
için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

• Ütünüzü kazanın üzerinde olan yerleştirme yerine oturtun: kaymayı önleyen
pedler yüksek sıcaklıklara karşı dayanır.
• Buhar kazanlı ütünüzün
kazanını düzenli (ayda bir veya
iki kez) bir şekilde çalkalayıp
kireçten arındırırsanız en
iyi performansı ve uzun bir
kullanım ömrü elde edersiniz.
UYARI:
Ürünün
bakım,
temizlik ve kirecinin giderilmesi tüketicinin sorumluluğundadır, aksi durumlarda
oluşacak arızalar nedeniyle ürün garanti dışı işlem görecektir.

Üretici / İthalatçı:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in P.R.C.
Tel: 444 1 800

www.arzum.com

arzum@arzum.com
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GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

STEAM JET NEO
3 BAR
A R 6 6 3 B U H A R K A Z A N L I

Ü T Ü

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın 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, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden
birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde
giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde 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 etmeksizin tamiri yapılacaktır.

GARANTİ BELGESİ
BELGE NO: 127054		
BELGE ONAY TARÝHÝ: 07/10/2013
İMALATÇI FÝRMA
UNVAN
: ARZUM ELEKTRÝKLÝ EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ADRES
: OTAKÇILAR CADDESÝ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
		 34050 EYÜP-ÝSTANBUL
TEL
: (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
FÝRMA YETKÝLÝ ÝMZASI:
ARZUM ELEKTRÝKLÝ
EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
		 - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde
kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi
içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı
sürekli kılması,
		 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
		 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması
		 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde
sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden
birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi
veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne
başvurabilir.

ÜRÜNÜN CÝNSÝ
MARKASI		
MODELÝ		
TYPE NO		
BANDROL VE SERÝ NO
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ
GARANTÝ SÜRESÝ
AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ
SATICI FÝRMA
UNVAN		
ADRES		
TEL - FAKS		
FATURA TARÝH VE NO
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ
TARÝH, ÝMZA VE KAÞE

: BUHAR KAZANLI ÜTÜ
: ARZUM
: STEAM JET NEO 3 BAR
: AR 663
:
:
: 3 YIL
: 20 ÝÞ GÜNÜ
:
:
:
:
:
:

Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve
bu Kanun’a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna
Dair Teblið uyarýnca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafýndan izin verilmiþtir.

AR663-251213

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00
www.arzum.com arzum@arzum.com

