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Arzum marka Çay Robotu’ nu tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de 
hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha 
sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR
• Arzum 7/24 Otomatik Çay Robotu’nuzun üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz 
yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık 
durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza 
garanti dışında işlem görür. 

• Arzum 7/24 Otomatik Çay Robotu’nun üzerinde belirtilen gerilim ile evinizdeki 
şebeke geriliminin birbiriyle uyumlu olduğunu kontrol ediniz.

• Cihazınız evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticaret ya da sanayi amacıyla dış 
mekanda kullanmayınız.

• Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

• Bu cihaz çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) 
veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin 
gözetimi altında olmalıdırlar.

• Cihazınızın fişini topraklı bir prize takınız ve iyice sabitleyiniz. Cihazınızın zarar 
görmesini önlemek için, yetersiz akım üreten uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma 
kablosu kullanırken, 0,75 mm²’lik yatay kesite sahip bir topraklı priz kullanınız.

• Arzum 7/24 Otomatik Çay Robotu’nuzu soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının 
üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

• Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına 
yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir. Çay robotunuzun sıcak 
su ile dolu olabileceğini unutmayınız.

• Kablonun masadan aşağıya sarkmasına veya diğer cihazlarla temas etmesine izin 
vermeyiniz.

• Kablonun veya fişin hasar görmesine neden olacak hareketlerden kaçınınız. 
Cihazınızı kablosundan çekerek taşımayınız. Çay robotunuzun fişini çekmek için 
fişinden tutunuz, hiçbir zaman kordonu tutarak çekmeyiniz.

• Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı 
zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, Arzum Yetkili Servise 
başvurunuz. 

• Cihazınızı daima ana gövde kısmından tutarak kaldırınız, dış yüzeyi sıcak olabilir. 

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda veya temizlik öncesi fişini prizden çekiniz. 
Cihazınızı temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.

7/24 
AR 391 OTOMATİK ÇAY ROBOTU 

1- Demleme su haznesi kapağı

2- Çay filtresi

3- Cam demlik (0,8 lt)

4- Su ısıtıcı (1,5 lt)

5- Ana Gövde

6- Demleme Su Haznesi (0.8 lt)

7- Kontrol Paneli

8- Açma Kapama

9- Tahliye Deliği

10- Su Çıkış Yeri
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• Çay makinanızı sadece kendi güç ünitesinde kullanınız. Başka bir cihaza ait 
tabanların üzerine yerleştirmeyiniz.
• Arzum 7/24 Otomatik Çay Robotu’nuz kaynatma durumunda iken, su ısıtıcı 
bölümünün üzerinde cam demlik MUTLAKA bulunmalıdır. 
Yoksa su kaynadığı halde cihazınızın enerji tasarrufuna geçmesi 
gecikecektir.
• Su kaynadıktan hemen sonra, su ısıtıcısı otomatik olarak 
“sıcak tutma” durumuna geçer ve suyu sıcak tutar. Çay 
demlenmesi tamamen bittikten ve makine gözetimsiz 
bırakıldıktan sonra, hiçbir hareket algılamadığı taktirde 70 
dakika sonra kapanacaktır. Tekrar açmak için açma kapama 
tuşuna bir kez basılması yeterlidir.
• Su kaynarken çıkan buhardan uzak durunuz ve çocukların 
cihaza dokunmasına izin vermeyiniz.
• Demleme suyu haznesi kapağı altındaki kaynayan su çıkışına 
elinizi bastırmaktan kaçınınız, bu hareket buhar boşaltma 
sistemini aktif hale getirir ve ciddi boyutta yanıklar oluşturabilir. 
• Demleme suyu haznesine su koyarken taşırmamaya 
özen gösterin, hazne gövdesindeki maksimum su seviye 
göstergesinden daha fazla su koymayınız. 
• Su ısıtıcısı boş vaziyette iken cihazınızı çalıştırmayınız. 
• Cihazınızın , su ısıtıcısı ve enerji iletim tabanını KESİNLİKLE suya yada herhangi bir 
sıvıya daldırmayınız , bulaşık makinesinde yıkamayınız , banyoda ve nem oranı yüksek 
benzeri mekanlarda kullanmayınız.
• Cihazınıza su doldururken, cihazınızı güç ünitesi tabanı 
üzerinden alınız.
• Cihazınızın su ısıtıcısına ve demlik suyu haznesine sudan 
başka bir sıvı KESİNLİKLE koymayınız.
• Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını 
KESİNLİKLE ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan 
önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan 
cihazınızı çalıştırmayınız. 

GENEL BİLGİLER
• Otomatik çay makinanız, zaman ayar fonksiyonu 
ile otomatik olarak klasik çay demlemeye uygun 
olarak tasarlanmış oldukça pratik bir cihazdır.
• Cihazınız içinde su kaynayan bir su ısıtıcısına ve 
çok kısa bir zamanda demliğe kaynayan suyun 
yavaşça akmasını sağlayan bir demleme suyu haznesine sahiptir. Otomatik olarak 
“sıcak tutma” konumuna geçerek %90 oranında enerji tasarrufu sağlar. 

• Suyun kaynar durumda tutulması, demliğin ısıtılması, demleme suyunun 
kaynatılması ve demlik içine dökülmesi, minimum enerji sarf iyatı için sıcak tutma 
işlevinin devreye alınmasına yönelik her türlü hareket cihaz tarafından otomatik 
olarak yapılır. 

• “Sıcak tutma” işlevi suyu minimum enerji ile kaynar konumda tutmanızı sağlar, 
böylelikle yalnızca gereksiz buharlaşmanın önüne geçmekle kalınmaz, aynı zamanda 
demliğin içinde çay sürekli sıcak kalır ve enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. 

• Su ısıtıcısının içindeki su kaynamaya başladıktan hemen sonra, cihaz otomatik 
olarak “sıcak tutma” konumuna geçerek su sıcaklığının sabit kalmasını sağlar. 

• Kaynamış suyu demliğe sıcaklığı sabit kalacak şekilde yavaşça dökmek, klasik 
demleme tekniklerine göre çayın içimi kolay, daha iyi ve daha demli olmasını sağlar. 

• Diğer çay makinalarından ya da su ısıtıcılarından farklı olarak, bu cihazda ayrı bir 
kaynatma/sıcak tutma düğmesi yoktur. Bunun yerine, bu akıllı cihaz kaynama noktasını 
algılar ve “sıcak tutma” işlevini otomatik olarak devreye sokarak enerji tasarrufu 
sağlar. 

• Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde, cihaz otomatik olarak sıcak tutma fonksiyonunu 
kapatır. Aynı zamanda demlik suyu kaynatma sistemi, tüm su demliğe iletildiğinde 
otomatik olarak cihazı kapatır.

UYARILAR: 

• ASLA su ısıtıcınız boşken ya da su seviyesi minimum seviyenin altındayken cihazı 
çalıştırmayınız. 

• Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce zaman saatini güncel saatinize ayarlamayı 
unutmayınız.

• Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce pil kapaklarının altında pilin satış öncesi 
iletimde olup bitmemesi için ince bir film bant var. Bu bantı çıkarınız.

• Su ısıtıcısı içindeki su tamamen bittiğinde cihaz 
KAPATILMALIDIR. Eğer tekrar su doldurmak istenilirse, 
su ısıtıcısı güç ünitesinden çıkarılmalı ya da su ısıtıcısı 
üzerindeki “on/off” butonuna iki kez basmak suretiyle 
cihaz resetlenmelidir. Böylece cihaz tekrar kaynatmaya 
başlayacaktır. 

CİHAZINIZIN KULLANIMI
• İlk kullanmadan önce, çay makinanızın içini su ile doldurarak yıkayınız. Su ısıtıcısının 
içindeki suyu 2-3 kez kaynatınız ve her kaynatmadan sonra suyu değiştiriniz. Bu işlemi 
yaparken cihazın içindeki suyun maksimum seviyede olmasına dikkat ediniz. Her 
kaynatma işleminden sonra sıcak suyu dökünüz ve cihazın içini soğuk su çalkalayınız. 
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• Su ısıtıcısını güç ünitesi tabanının üzerine yerleştirin.

• D e m l i ğ i n 
kapağını açınız, 
çay süzgecini 
y e r i n d e n 
çıkarınız ve içine 
yeterli miktarda 
çay koyduktan 
sonra soğuk su 
ile yıkayarak demliğin içine yerleştiriiz. Maksimum miktar, süzgecin çay yaprakları suyu 
emdikten sonra dolabileceği miktar kadar olan yaklaşık 60 gr / 10 çay kaşığıdır. 

• Arzu edilen çay tadına ve çay miktarına bağlı olarak daha az miktarda çay 
konulabilir. Arzu edilirse poşet çaylar da kullanılabilir. 

• Demlik suyu haznesi kapağını kapatınız, bu şekilde kaynar 
su transfer mekanizması çalışmaya başlayacaktır. Kapak iyi 
kapatılmadığında kaynar su havaya gitmeyecektir, ancak 
demliğe de gitmeyeceği için çay hazır hale gelmeyecektir.

• Su ısıtıcı ve demliği, su buharı havaya ve cihaz gövdesi 
üzerine gitmeyecek şekilde düzgün şekilde yerleştiriniz. 

• Programlamadan çay yapılmak istendiğinde, “ON/OFF” düğmesine bir kez 
basılması yeterlidir. Üstteki “kaynatma pilot ışığı” yanmaya başlar. 

• Çayın sonradan planlanan bir zamanda yapılması istendiğinde, zaman ayar 
programı kullanılmalıdır. Başlama zamanını ayarlamak için, ekranın sağ tarafındaki 
“program” tuşuna basınız, ekranın altında bulunan saat simgesi ve “program” kelimesi 
aynı anda yanıp sönmeye başlayacaktır. Bundan sonra “saat” ve “dakika” tuşlarına 
basarak arzu ettiğiniz başlama zamanını ayarlayabilirsiniz. Saat ayarlama işlemi bitince, 
yapılan işlemi onaylamak için sağ taraftaki “start/stop” uzun basınız. Ekrandaki 
“program” kelimesi ve küçük saat yanıp sönmeyi durdurduğunda programlanma 
yapılmıştır. Ayarladığınız zaman geldiğinde çay makinası otomatik olarak çalışmaya 
başlar ve demleme işlemi bitip, çayınız hazır olduğunda, 4 kez sesli uyarı verir. 

• Çay demleme işlemi yaklaşık 20~30 dakika sürer, başlama zamanını ayarlarken 
bunu dikkate alınız. Bu süre cihazınızın kullanım yerine göre değişir, çevre sıcaklığı 
veya suyun kalitesi süreyi etkileyebilir. 

NOT: Suyu kaynattıktan sonra, suyun sertlik derecesine göre kaynamış suda 
pudramsı tortu oluşması son derece normaldir ve insan sağlığı üzerinde herhangi 
bir olumsuz etkisi yoktur.
• Cihazınızı ilk kez 
kullanmadan önce saatini 
ayarlamanız gerekmektedir. İlk 
olarak “saat ayarı” düğmesine 
basınız ve bir müddet basılı 
tutunuz, ekranda sayılar 
yanıp sönmeye başlayacaktır. 
Bundan sonra “saat ayar” ve “dakika ayar” düğmelerine basarak, doğru zamanı 
görününceye kadar basılı tutunuz. Rakamların yanıp sönmesi durduğu zaman işlemi 
onaylanmış demektir.

SU DOLDURMA:
• Cihazınızı su ile doldururken suyun güç ünitesine 
sıçramasını önlemek için MUTLAKA cihazı güç ünitesinden 
çıkararak kullanınız.
• Su ısıtıcısı ve demleme suyu haznesinde belirtilen 
maksimum seviyeden daha fazla ve minimum seviyeden daha 
az su koymayınız. 
• Su ısıtıcınıza daima min.(0,5 lt) ya da max. (1,5 lt) seviyeleri 
arasında su doldurunuz.
• Minimum seviyenin altındaki suyu kaynatmaya çalışmanız, cihazın erken 

kapanmasına, maksimum seviyenin üzerindeki suyu 
kaynatmaya çalışmanız suyun taşmasına neden olabilir.
• Demleme suyu haznesine suyu dökerken dikkatli bir şekilde 
ve sıçrama olmayacak şekilde yavaşça dökünüz.
• Ana gövdeye su sıçramasını 
önlemek ve meydana gelebilecek 
elektrik çarpmalarını önlemeye 
yönelik olarak küçük bir delik 
bulunmaktadır.

ÇAY DEMLEME:
• Cihazınızın fişini topraklı bir 
prize takınız. Cihazınızı kullanmadığınız zaman fişin prizde takılı 
olmasında bir sakınca yoktur.
• Su ısıtıcısını minimum ve maksimum seviyeler arasında 
doldurunuz. Ayrıca demlemek istediğiniz çayın miktarına göre 
demleme suyu haznesine oda sıcaklığında su doldurunuz. 
Demleme suyu haznesi gövdesinde demlik kapasitesini 
gösteren ¼, ½, ¾ ve max seviyeleri bulunmaktadır. 
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PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
• Enerji iletim tabanındaki pili değiştirmeden önce cihazınızın kapalı ve fişinin prizden 
çekilmiş olduğuna emin olunuz.

• Enerji iletim tabanının alt tarafında bulunan pil 
kapağındaki vidayı bir tornavida yardımıyla sökünüz ve 
eski pili çıkartınız. 

• Yeni pili yerleştirdikten sonra, pil kapağını kapatınız ve 
vidalayınız. 

NOT: Pilleri Arzum Yetkili Servislerinden bulabilirsiniz.

GÜVENLİK SİSTEMİ:
• Su kaynadıktan sonra cihazınız otomatik olarak enerji tasarrufu konumuna (sıcak 
tutma modu) geçer.

• Susuz çalışma koruması: Güvenlik nedeniyle cihazınız iki termostat ile 
korunmaktadır. Su ısıtıcısı susuz kaldığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır. 
Böyle bir durumda su ısıtıcısı, güç ünitesi tabanından kaldırılarak güvenlik sistemi 
resetlenmelidir. 
• Eğer cihazınız çalışır durumda bırakılmış ve 70 dakika 
boyunca müdahale edilmemiş ise cihaz otomatik olarak 
kapanacak ve üstteki kaynatma pilot ışığı sönecektir. Su 
ısıtıcısını güç ünitesi tabanından kaldırmak suretiyle veya 
“açma/kapama” düğmesine tekrar basmak suretiyle 
tekrar resetleme yapılabilir. 

TEMİZLEME:
• Cihazınızı temizlemeden once MUTLAKA “Önemli Güvenlik Tavsiyeleri” 
kısmındaki talimatları okuyunuz.
UYARI:CİHAZINIZI TEMİZLEMEDEN ÖNCE KAPALI KONUMA GETİRİNİZ, 
FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİNİZ VE SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.
• Demlik ve süzgeci elinizde ya da bulaşık makinasında yıkayabilirsiniz.
• Su ısıtıcısı içindeki fazla suyu dökünüz ve dışını kuru ya da hafif nemli bir bezle 
siliniz.
• Güç tabanı ünitesini ve su ısıtıcısını KESİNLİKLE suya daldırmayınız ya da bulaşık 
makinasında yıkamayınız.
• Cihazı ya da aksesuarlarını temizlerken, aşındırıcı ya da kimyasal temizlik maddeleri 
(sıvı beyazlatıcı ya da tuz ruhu gibi) kullanmaktan kaçınınız.
• Kordonu ve fişini daima kuru halde tutunuz. Islanırlarsa fişi prizden çekiniz ve 
kordon ile fişi düzgünce kurulayınız.

• Su ısıtıcısı içine konulan suyun miktarına bağlı olarak, su 3~8 dakika arasında 
kaynayacaktır, sonra ısıtma gücünü azaltarak suyu kaynama noktasında tutmaya 
yönelik olarak “sıcak tutma” işlevi otomatik olarak devreye girecektir. Bu arada 
demleme suyu haznesindeki su demliğe aktarılmaya başlayacaktır. 

• Suyun tamamı demliğe transfer olduktan sonra, bu akıllı cihaz, sıcaklığın düşüşünü 
algılayarak demleme suyu haznesinin ısınmasını otomatik olarak durduracaktır. 

• Bu aşamada cihazınız, sıcak tutma işlevini sürdürüken 
15 dakikalık demleme süresini başlatır.

• 15 dakika sonra cihazınız, çayın hazır olduğunu 
belirten sesli bir sinyal verecek ve ekranda “HAZIR” 
kelimesi görünecektir. 

• Demleme suyu haznesinin 
kapağı altındaki kaynayan su çıkışına elinizi bastırmaktan 
kaçınınız, bu hareket buhar boşaltma sistemini aktif hale getirir 
ve ciddi boyutta yanıklar oluşturabilir.

• Gerek duyduğunuzda su ısıtıcıyı tekrar doldurunuz, aksi 
takdirde cihazınız otomatik olarak duracaktır. Eğer su ısıtıcısı 
içinde su kalmış ise, cihazınız çalışmaya devam eder ve su ısıtıcı 
yerinden çıkartılıp yeniden yerleştirilmediği müddetce 70 

dakika boyunca sıcak tutma işlevini devam ettirir. 70 dakika sonunda kendiliğinden 
kapanır.
• Çay doldurmak üzere cam demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyırarak 
çekiniz. Böylece tabanına birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcısının içerisine dökülecektir.
• Su ısıtıcısına biraz soğuk su ilave edilirse veya su ısıtıcısı 
içindeki su servis esnasında soğursa, cihaz otomatik olarak 
kaynama pozisyonuna geçerek suyu kısa sürede kaynatır.
• Demleme işlemini tamamen bitirmek veya iptal etmek 
için “on/off ” düğmesine basınız. Sesli uyarı ile birlikte sağ 
üstteki uyarı lambası söner, ekran açık kalmaya devam eder.

SADECE SU ISITMA:
• Yalnızca su ısıtılmak istenildiğinde, önce “ON/OFF” 
tuşuna basınız. Cihazınızın demlik 
ve demlik suyu hazneleri boş 
olmalıdır. Cihazınız demleme suyu 
haznesinin boş olduğunu algılar 
ve yalnızca su ısıtıcıyı çalıştırır.
NOT: Sadece su kaynatırken 
su ısıtıcısı üzerinde MUTLAKA 
demlik bulunmalıdır.
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• Cam demliğin kullanımı esnasında yada bulaşık makinesinde yıkanması sonucunda, 
sap içinde biriken su damlacıkları sapın alt tarafındaki tahliye deliklerinden sızma 
yapabilir. Su damlacıkları oluşması halinde bir bez vasıtası ile sap kurulanmalıdır.

KİREÇLENMEYİ GİDERME:
• Hijyen ve güvenlik amacıyla cihazdaki kirecin düzenli 
aralıklarla giderilmesi hijyen ve enerji tasarrufu açısından 
önemlidir.

• Zamanla kullanılan suyun içerisindeki kireç, ısıtıcı 
tabanın üzerinde birikip yanarak kahverengi bir katman 
oluşturacak ve cihazınızın verimini düşürecektir.

• Hafif kireç tabakası bir fırça yardımıyla kolaylıkla çıkarılabilir. (Kireci gidermeden 
önce cihazın fişini prizden çekmeyi unutmayınız) 

• Tortulanmış sert kireçlenmeyi ise piyasada ev aletleri için satılan kireç çözücüler 
veya beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz (Bu kimyasalları, demleme suyu haznesi 
temizliğinde kullanmayınız).

• Kireç çözücü ile temizlemek için; Cihazınız içine bir miktar su ekleyip kaynattıktan 
sonra kireç çözücüyü de ekleyip karıştırınız. 2~3 dakika kadar kaynatınız, karışımı 
dökünüz ve cihazı temiz su ile 2~3 kez çalkalayarak temizleyiniz (Bu kimyasalları, 
demleme suyu haznesi temizliğinde kullanmayınız).

• Beyaz sirke ile temizlemek için; Cihazınızı yarım litre sirke ile doldurunuz ve 1 
saat bekletiniz. Daha sonra sirkeyi boşaltıp, temiz suyla 2~3 kez çalkalayarak iyice 
temizleyiniz. Bu işlem, demleme suyu haznesi temizliğinde de kullanılabilir.

SAKLAMA:
• Cihazınızın fişini prizden çektikten sonra, kordonunu 
güç tabanının altındaki saklama bölümüne yerleştiriniz.

• Cihazınızın gövdesini güç ünitesi tabanının üzerine 
yerleştirebilir ve bu şekilde saklayabilirsiniz.

Kullanım ömrü 10 yıldır

Teknik Özellikler

230 V~50/60 Hz

1700 W (Kaynatma)

800 W (Demlik)

Max. 2500 W

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.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

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

 
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: (0212) 467 80 80 Fax: (0212) 467 80 00



BELGE NO: 85076 BELGE ONAY TARÝHÝ: 06/06/2012
ÝMALATÇI VEYA 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
FÝRMA YETKÝLÝ ÝMZASI:

 ARZUM ELEKTRÝKLÝ 
 EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ

ÜRÜNÜN CÝNSÝ : ÇAY ROBOTU
MARKASI  : ARZUM
MODELÝ  : 7/24
TYPE NO  : AR 391
BANDROL VE SERÝ NO :
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :
GARANTÝ SÜRESÝ : 3 YIL
AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ : 20 ÝÞ GÜNÜ
SATICI FÝRMA
UNVAN  : 
ADRES  :
TEL - FAKS  :
FATURA TARÝH VE NO :
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :
TARÝH, ÝMZA VE KAÞE :

GARANTİ BELGESİ

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.

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

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.

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.

GARANTİ ŞARTLARI 7/24
A R  3 9 1 
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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.comA
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