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5- Su akıtma mandalı

2- Büyük iç hazne (1.7 lt.)

6- Çay akıtma düğmesi

3- Üst ünite

7- İki uçlu akıtma sistemi

4- Küçük iç hazne kapağı

8- Tutma kulpu

ÖNEMLİ UYARILAR
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1- Küçük iç hazne (0.5 lt.)

7
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• Termosunuzu aşındırıcı maddelerden, çamaşır suyu ürünlerinden uzak tutunuz.
• Bu termosta süt ve bebek maması gibi ürünler, bakteri oluşumundan kaçınmak için
kesinlikle saklanmamalıdır.
• Termosunuza asitli içecekler koymayınız. Asitli içecekler paslanmaz çelikle kimyasal
reaksiyona girerek, iç kısımların yıpranmasına neden olur.
• Yanmayı önlemek için içecekleri her zaman önce bir fincan veya bardağa dökün.
İçecekleri termostan doğrudan içmeyiniz.
• Termosunuzu, içinde sıcak içecekler bulunduğu zaman, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayınız. Çocuklar, termosu ebeveyn gözetimi altında kullanmalıdır.
• Yanmamak için termosunuzun sıcak bölümlerine doğrudan temas etmeyiniz.

Kullanım Önerileri
• Arzum Çay Termosu Çift Hazneli Termos’da bulunan küçük hazneye çay, büyük
hazneye sıcak su koyarak istenilen koyulukta çay servis edebilirsiniz.
• Arzum Çay Termosu Çift Hazneli Termos içindeki içeceği 6 saat sıcak tutacak
şekilde tasarlanmıştır.
• Termosunuzun gövdesi ve iç küçük haznesi, maksimum hijyen ve direnci sağlamak
için paslanmaz çelikten yapılmıştır.
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• Termosunuzun üst ünitesini sola
hazneden çıkarınız.

çevirerek açınız. Küçük iç hazneyi, büyük iç

• Büyük hazneyi MAX seviyesine kadar sıcak su ile doldurunuz.  Küçük hazneyi su
akıtma mandalındaki
işareti termosun sağ tarafındaki
işareti ile hizalı olacak
şekilde yerine oturtunuz.
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• Termosunuzun üst ünitesini sağa çevirerek kapağı
sıkıca kapatınız. Su akıtma mandalındaki
işareti ile
termosun tutma sapında yer alan
işaretin hizalı
olmasına dikkat ediniz. Daha sonra küçük iç hazne
kapağını sola
çevirerek kapağını açınız. Bu hazneyi
demlenmiş çay ile doldurunuz, iç hazne kapağını sağa
çevirerek sıkıca kapatınız.

Temizlik ve Bakım

• Çay akıtma düğmesine
basınız ve çayın demini
bardağa aktarınız.
• Çay akıtma düğmesini
kapatınız.

Kırılma, çatlama ve benzer durumlar için garanti dışıdır.

Termosunuzun üst ünitesini büyük iç hazneden ayırınız. Üst üniteyi küçük iç
hazneden ayırmak için sola doğru çeviriniz. Ayırdığınız büyük ve küçük hazneyi ılık
su ile yıkayabilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

Su akıtma mandalına basılı
tutarak suyu bardağa ilave
ediniz.
• Termosunuzda sadece
çay akıtma düğmesi veya
su akıtma mandalı basılı konumda olduğunda sıvı çıkışı
gerçekleşir.

- 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.

ÇİFT HAZNELİ TASARIM
• İki farklı haznesi sayesinde istenilen koyulukta çay
ikram edebilme imkanı sağlar.
Üretici / İthalatçı:
Manufacturer / Importer:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. 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
Made in P.R.C.

www.arzum.com

arzum@arzum.com
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GARANTİ ŞARTLARI

ÇAY TERMOSU
AR 3001 ÇİFT HAZNELİ TERMOS

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullananilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

GARANTİ BELGESİ
ÝTHALATÇI 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
E-POSTA
:
FÝRMA YETKÝLÝ ÝMZASI:

                                        ARZUM ELEKTRÝKLÝ

EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malin 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.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna
teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi
halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi
içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 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		
E-POSTA			
FATURA TARÝH VE NO
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ
TARÝH, ÝMZA VE KAÞE

: TERMOS
: ARZUM
: ÇAY TERMOSU
: AR 3001
:
:
: 3 YIL
: 20 ÝÞ GÜNÜ
:
:
:
:
:
:
:

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna
dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ
uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

AR3001-161014

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

