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ÖNEMLÝ UYARILAR

ÇAYCI
AR 311 ÇAY ROBOTU

. • Arzum Çaycý Çay Robotu’nuzun üzerinde yazýlý voltajýn, bulunduðunuz yerin
voltajýna uygun olup olmadýðýna dikkat ediniz. Herhangi bir uyuþmazlýk durumunda
meydana gelebilecek arýzalardan firmamýz sorumlu tutulamaz ve bu arýza garanti
kapsamý dýþýnda iþlem görür.
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• Cihazýnýz evlerde kullaným içindir. Ticari ya da sanayi amaçlý kullanýlmamalýdýr.
• Cihazýnýzý çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Cihazýnýzý mutlaka topraklý bir prize takýnýz. Cihazýnýza zarar vermemek için
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yetersiz akým saýlayan uzatma kablolarý kullanmayýnýz. Uzatma kablosu kullanýldýðýnda yine topraklý ve kablo kesitinin 1mm2 olmasýna dikkat ediniz.
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• Arzum Çaycý Çay Robotu’nuzu soba, ocak gibi direkt ýsý kaynaklarýnýn üzerine
veya çok yakýnýna yerleþtirmeyiniz.
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• Cihazýnýzý saðlam ve düz bir zemin üzerine yerleþtiriniz. Masa veya tezgah
6

kenarýna yerleþtirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazýnýz aþaðýya düþebilir. Çay
robotunuzun sýcak su ile dolu olabileceðini unutmayýnýz.

• Kablonun masa ya da tezgahýnýzýn kenarýndan sarkmamasýna ya da baþka bir
cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
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• Cihazýnýzýn kablo ve fiþine zarar verecek hareketlerden kaçýnýnýz. Kablosundan
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tutarak taþýmayýnýz, prizden çekmek için fiþini tutunuz, ASLA kablosundan
çekmeyiniz.

• Cihazýnýza temizliði ve bakýmý dýþýnda herhangi bir müdahalede bulunmayýnýz.
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Cihazýnýýzýn kablosu ya da fiþi arýzalýysa, düþürülme ya da baþka bir sebepten
dolayý zarar gördüyse kullanmayýnýz. Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal Arzum
Yetkili Servise baþvurunuz.
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• Cihazýnýzý daima sapýndan tutarak kaldýrýnýz. Dýþ yüzeyi
sýcak olabilir.
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• Cihazý kullanmadýðýnýz zaman veya temizlerken cihazýn
fiþini prizden çýkarýn ve temizlemeden önce iyice
soðuduðundan emin olunuz.

12345-

0,7 lt. kapasiteli cam demlik
Cam demlik kapaðý
Paslanmaz çelik su filtresi
1,9 lt. kapasiteli su ýsýtýcýsý
Ana þalter
(açma/kapama düðmesi) O / I
6- Kaynatma þalteri

7- Kaynatma (kýrmýzý) ve sýcak tutma
(yeþil) pilot ýþýklarý
8- Ergonomik tutma saplarý
9- Haznenin 360º dönebilmesine imkan
saðlayan konnektör
10- Kablo sarma bölümü
11- Paslanmaz çelik çay filtresi

• Arzum Çaycý Çay Robotu’nuzun sadece kendi enerji

tabanýný kullanýnýz. Baþka cihazlara ait enerji tabaný
kullanmayýnýz.

• Su kaynarken çýkan buhardan elinizi koruyunuz ve
çocuklarýn kullanmasýna izin vermeyiniz.

• Su ýsýtýcýnýzda su yokken veya kullanýlmadýðýnda ana
þalter MUTLAKA “0” konumunda bulunmalýdýr.

• Arzum Çaycý Çay Robotu’nuzun kaynatma þalteri
Arzum marka Çay Robotu’nu tercih ettiðinizden dolayý teþekkür ederiz. Bu ürün
de hayatýnýzý kolaylaþtýrmak için size sunduðumuz ürünlerden biridir.
Cihazýnýzdan iyi verim almak için kullanm kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha
sonra gerekli olabileceðinden saklayýnýz.
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açýk
iken, su ýsýtýcý bölümünün üzerinde cam demlik
MUTLAKA bulunmalýdýr. Yoksa su kaynadýðý halde
cihazýnýzýn enerji tasarrufuna geçmesi gecikecektir.
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• Cihazýnýzýn, su ýsýtýcýsý ve enerji iletim tabanýný KESÝNLÝKLE suya yada herhangi

bir sývýya daldýrmayýnýz, bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz, banyoda ve nem oraný
yüksek benzeri mekanlarda kullanmayýnýz.

• Cihazýnýza su doldururken, cihazýnýzý enerji iletim tabaný üzerinden alýnýz.
• Cihazýnýzýn su ýsýtýcýsýna sudan baþka bir þey KESÝNLÝKLE koymayýnýz.
• Cihazýnýzýn enerji iletim tabanýný ve elektrik baðlantý uçlarýný ASLA ýslak

býrakmayýnýz. Eðer ýslanmýþsa kurulamadan önce mutlaka fiþi prizden çýkarýnýz ve
tamamen kurumadan cihazýnýzý çalýþtýrmayýnýz.

KULLANIM ÖNCESÝ GENEL BÝLGÝLER
• Arzum Çaycý Çay Robotu’nuz klasik çay demlemek için tasarlanmýþ çok pratik
bir cihazdýr.

• Cihazýnýz kýsa zamanda suyu kaynatýr ve otomatik olarak enerji sarfiyatýný %90
oranýnda azaltarak kaynar tutma

konumuna geçer.

• Bu konumda suyu minimum seviyede kaynatarak hem gereksiz buharlaþmayý
önler, hem de demlikteki çayýn devamlý sýcak kalmasýný ve enerji tasarrufu saðlar.

UYARI
• Su ýsýtýcýsýnda su olmadan veya minimum (0,5 LT) sýnýrýndan az iken ana
þalter açýlmamalýdýr.

• Su ýsýtýcýsýnýn içindeki su bittiðinde de ana þalter MUTLAKA kapatýlmalýdýr.

ÇAY ROBOTUNUZUN KULLANIMI
• Arzum Çaycý Çay Robotu’nuz kullaným esnasýnda ýsýnýr, bu nedenle cihazýn

sýcak yüzeylerine dokunmayýnýz. Cihazýn içinde su kaynamaya baþladýðýnda elinizi
cihazýn aðzýndan uzak tutunuz.

• Su ýsýtýcýnýz ile sadece su kaynatabilirsiniz. Baþka
bir sývý ya da solüsyon kullanmayýnýz.

• Kaynatma þalteri açýk

iken, su ýsýtýcý bölümünün
üzerinde cam demlik MUTLAKA bulunmalýdýr. Yoksa
su kaynadýðý halde cihazýnýzýn enerji tasarrufuna
geçmesi gecikecektir.

• Çay doldurmak üzere cam demliði alýrken, tabanýný

• Su kaynadýðýnda, cihazýnýz otomatik olarak kendiliðinden enerji tasarrufuna

geçer. Ancak daha önce cihazýnýzý tamamen kapatmak istediðinizde ana þalteri
kapalý “0” konuma getirebilirsiniz.

oturduðu yüzeyden sýyýrarak çekiniz. Böylece tabanýna
birikmiþ olan damlacýklar su ýsýtýcýsýnýn içerisine
dökülecektir.

• Isýtýcýya su ilave edildiðinde kaynamanýn kýsa zamanda gerçekleþmesi için tekrar

• Ýlk kullanýmdan önce Arzum Çaycý Çay Robotu’nuzun içini, su koyarak yýkayýnýz.

kaynatma þalteri açýk konuma getirilir.

• Su kaynadýðýnda, ýsýtma yine otomatik olarak minimum seviyeye inerek suyun
sýcaklýðýnýn muhafaza edilmesini saðlar.
• Isýtýcýya su konulur, ana þalter “I” ve kaynatma þalteri açýlýr, çay demlenmeye hazýrlanýr, kullaným sonrasýnda ana þalter kapatýlýr “0”.

Su ýsýtýsýcý içinde iki-üç kez su kaynatýnýz ve her defasýnda suyu deðiþtiriniz. Bu
iþlemi yaparken suyun maksimum seviyede olmasýna dikkat ediniz. Her kaynamadan
sonra sýcak suyu boþaltýp cihazýnýzýn içini soðuk suyla yýkayýnýz.

• Su kaynatýldýktan sonra, suyun sertlik derecesine göre kaynamýþ suda pudramsý
tortu oluþmasý normaldir. Bu durum sudan kaynaklanýr ve insan saðlýðýna herhangi
bir zararý yoktur.

SU DOLDURMA
• Su doldururken cihazýnýzý enerji iletim tabanýndan

MUTLAKA çýkarýnýz. Bu þekilde suyun tablaya dökülmesini önlemiþ olursunuz.

• Su ýsýtýcýnýza daima min. (0,5 lt) ya da max. (1,9 lt)
• Aradaki zamanda suyun kaynar, cam demliðin sýcak kalmasý ve minimum enerji
sarfiyatý için gereken, cihaz tarafýndan otomatik olarak yapýlýr.
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seviyeleri arasýnda su doldurunuz.
Minimum seviyenin altýndaki suyu kaynatmaya çalýþmanýz, cihazýn erken kapanmasýna, maksimum seviyenin üzerindeki suyu kaynatmaya çalýþmanýz suyun
taþmasýna neden olabilir.
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ÇAY HAZIRLAMA

TEMÝZLEME

• Arzum Çaycý Çay Robotu’nuzun enerji iletim tabaný

• Cihazýnýzý temizlemeden önce dikkat edilecek hususlar bölümünü MUTLAKA

altýna sarýlý bulunan þebeke kablosunu yeterli miktarda
açarak topraklý bir prize takýnýz.

• Cihaz kullanýlmadýðý zamanlarda ana þalter kapalý “0”
olmak þartý ile bu ünitenin mutfakta devamlý olarak prize
takýlý kalmasý kolaylýk saðlayacaktýr.

okuyunuz.
TEMÝZLEMEDEN ÖNCE CÝHAZINIZIN ANA ÞALTERÝNÝ (AÇMA/KAPAMA
DÜÐMESÝNÝ) MUTLAKA KAPATINIZ “0”, FÝÞÝ MUTLAKA PRÝZDEN ÇEKÝNÝZ
VE CÝHAZINIZIN SOÐUMASINI BEKLEYÝNÝZ.

• Arzum Çaycý Çay

• Su ýsýtýcýnýza demlemek istediðiniz çay miktarýna göre

Robotu’nuzun, cam demlik
ve filtresini elde veya bulaþýk
makinesinde yýkayabilirsiniz.

• Su ýsýtýcýnýzý enerji iletim tabanýna yerleþtiriniz.
• Cam demlik kapaðýný açarak çay filtresini yerinden çýkarýnýz ve filtreye yeteri

• Su ýsýtýcýnýzda bulunan suyu

maksimum (1,9 lt) ve minimum (0,5 lt) sýnýrlarý arasýnda
su doldurunuz.

kadar çay koyup üzerinden bir miktar soðuk su geçirdikten sonra demliðe
yerleþtiriniz.

boþaltýnýz ve dýþýný kuru veya
nemli bir bezle siliniz.

• Cihazýnýzýn enerji iletim

tabanýný ve su ýsýtýcýnýzý
KESÝNLÝKLE suya daldýrarak
veya bulaþýk makinesinde
yýkamayýnýz.

• Cihazýnýzýn hiçbir aksesuarýný sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaþýr suyu,
tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.

• Ana þalteri “ I “, ve kaynatma þalterini

konumuna getirerek açýnýz. Kýrmýzý
pilot lambasý yanacak ve su ýsýnmaya baþlayacaktýr.

• Konulan su miktarýna baðlý olarak 3-8 dakika içerisinde su kaynamaya baþlayacak

• Cihazýnýzýn kablosunu ve fiþini ASLA ýslatmayýnýz. Eðer ýslanýrsa, fiþi prizden
çekiniz ve kabloyu da, fiþi de iyice kurulayýnýz.

ve kaynatma þalteri otomatik olarak kapalý konuma
geçerek suyu minimum seviyede kaynar durumda tutmak
ve enerji tasarrufu saðlamak üzere ýsýtma gücünü
azaltacaktýr. Bu arada kýrmýzý pilot ýþýðý sönerek, yeþil
pilot ýþýðý yanacaktýr.

KÝREÇLENMEYÝ GÝDERME

• Çayý, kaynamýþ su ile demleyerek cam demliði yerine

yanarak kahverengi bir kat oluþturarak ýsýtýcýnýzýn verimini düþürecektir.

• Su ýsýtýcýnýz içinde oluþan kireçlenmeyi periyodik olarak gidermek hijyen ve
enerji tasarrufu açýsýndan önemlidir.

• Zamanla kullanýlan suyun içerisinde bulunan kireç, ýsýtýcý tabaný üzerinde birikip

koyunuz. Gerekli ise su ýsýtýcýnýza su ilave ediniz. Eðer
su ilave ederseniz tekrar kaynatma þalterini açýk
konuma getiriniz.

• Yumuþak kireçlenme fýrça ile kolayca temizlenebilir. (Bu iþlemi yapmadan önce

GÜVENLÝK SÝSTEMÝ

alýnabilecek ev aletleri için satýlan kireç çözücüler veya
sirke ile temizleyebilirsiniz.

• Su kaynadýðýnda cihaz otomatik olarak enerji tasarrufuna geçer.
• Susuz Çalýþma Korumasý: Emniyet bakýmýndan cihazýnýz iki termostat ile

• Kireç çözücü ile temizlemek için; cihazýnýzda bir miktar

korunmuþtur.

fiþi prizden çekmeyi unutmayýnýz.)

• Tortulanmýþ sert kireçlenmeyi ise piyasadan satýn

suyu kaynattýktan sonra, kireç çözücüyü kaynamýþ suyun
içine karýþtýrýnýz. Bir süre bekledikten sonra ýsýtýcýnýzý
2-3 dk. daha kaynatarak içini boþaltýnýz ve 2-3 kez temiz
su ile yýkayýnýz.

• Beyaz sirke ile temizlemek için; cihazýnýzý yarým litre beyaz sirke ile doldurarak
1 saat bekletiniz, daha sonra sirkeyi boþaltýp cihazýnýzý 2-3 kez temiz su ile yýkayýnýz.
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CÝHAZIN MUHAFAZA EDÝLMESÝ
• Cihazýnýzýn fiþli kablosunu prizden çektikten sonra

enerji iletim tabaný altýndaki kablo yuvasýna yerleþtiriniz.

• Cihazýnýzýn ana gövdesini enerji iletim tabaný üzerine
yerleþtirerek muhafaza edebilirsiniz.

TAÞIMA VE NAKLÝYE SIRASINDA DÝKKAT
EDÝLECEK HUSUSLAR
- Taþýma ve nakliye sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal
kutusunda tutulmalýdýr.
- Taþýma sýrasýnda ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazýnýzý nakliye esnasýnda düþürmeyiniz ve darbelere karþý koruyunuz.
- Ürünün müþteriye tesliminden sonra taþýma sýrasýnda oluþan arýzalar ve hasarlar
garanti kapsamýna girmez.

EEE Yönetmeliðine Uygundur.

WEEE
Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüþümü olan parçalardan
oluþtuðu için çöpe atýlmamasý gerekmektedir. Lütfen, bu cihazýn geri dönüþümünü
saðlamak için en yakýn toplama merkezine baþvurunuz.

Kullaným ömrü 10 yýl
Teknik Özellikler
220 - 240 V ~50 Hz
1650 W (Kaynatma)
Su ýsýtýcýsý maximum kapasite : 1,9 lt.
minimum kapasite : 0,5 lt.
Cam demlik kapasitesi
: 0,7 lt.

Üretici / Ýthalatçý:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Þ.
Otakçýlar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 Ýstanbul Türkiye
Made in Turkey
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00
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GARANTÝ ÞARTLARI

ÇAYCI

AR 311 ÇAY ROBOTU

1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve 3 yýldýr.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garanti kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 20 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii,
acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren baþlar. Malýn arýzasýnýn 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçý-üretici
veya ithalatçý malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir
malý tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan
dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka herhangi
bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.

GARANTÝ BELGESÝ
BELGE NO: 85076

BELGE ONAY TARÝHÝ: 06/06/2012

IMALATÇI VEYA ÝTHALATÇI FÝRMA
UNVAN : ARZUM ELEKTRÝKLÝ EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ADRES
: OTAKÇILAR CADDESÝ N0:78 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 onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn;
- Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak
kaydýyla, bir yýl içerisinde; en fazla 4 defa veya belirlenen garanti süresi içerisinden 6
defa arýzalanmasýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý,
- Tamiri için gereken azami süresinin aþýlmasý,
- Satýn alma tarihi 30 günü geçmemiþ olan cihazýn arýzalý olmasý,
- Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrayla
satýcýsý, bayii, acentesi temsilciliði ithalatçýsý veya imalatçý-üreticisinden birisinin
düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirini mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi,
durumlarýnda tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranda
bedel indirimi talep edebilir.
6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan
arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý
Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü’ne baþvurabilir.

ÜRÜNÜN CÝNSÝ
MARKASI
MODELÝ
TYPE NO
BANDROL VE SERÝ NO
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ
GARANTÝ SÜRESÝ
AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ

: ÇAY ROBOTU
: ARZUM
: ÇAYCI
: AR 311
:
:
: 3 YIL
: 20 ÝÞ GÜNÜ

SATICI FÝRMA
UNVAN
ADRES
TEL - FAKS
FATURA TARÝH VE NO
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ
TARÝH, ÝMZA VE KAÞE

:
:
:
:
:
:

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 Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir.

