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1- Cam kapak

8- Termostat ışığı

2- Silikon halka

9- Çıkarılabilir buhar askısı

3- 5 lt. Kapasiteli çıkarılabilir
yapışmaz hazne

10- Taban rafı

4- Enerji tabanı (Dış gövde)

12- Kızartma sepeti tutma kolu

11- Kızartma sepeti

5- Isı ayar düğmesi

13- Çıkarılabilir enerji kablosu

6- Zaman ayar düğmesi

14- Silikon tutucu (2 adet)

7- Güç gösterge ışığı

Arzum marka Çok Fonksiyonlu Pişirici’yi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz.
Bu ürünün de, tıpkı diğer Arzum ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.
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Arzum Şef ile her zaman rahatlıkla birçok yemeği pişirebilir ve hatta pişirdiğiniz
yiyeceklerinizi sıcak tutabilirsiniz.
Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha
sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR
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• Arzum Şef Çok Fonksiyonlu Pişirici’nizin 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.
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• Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi
takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
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• Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel)
veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
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• Cihazınızı çocukların erişip oynayamayacağı bir yerde
ve çocuklardan uzak tutunuz.
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• Cihazınızın ısınan sıcak yüzeylerine dokunmaktan
kaçınınız. Her zaman tutma bölümlerini kullanarak
taşıyınız. Cihazınızı ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde
çalıştırınız.
• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları
kullanmayınız.
• Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz
ve sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat ediniz.
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• Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız. Kullanım
sırasında cihazınızı hareket ettirmeyiniz.
• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek
için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
• Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına
yerleştirmeyiniz.
• Cihazınızı
kullanmadığınız
zamanlarda
ve
temizlemeden önce “Kapalı” konumuna getirerek
kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
• Cihazınızı iç haznesiz veya iç hazne boş iken fişte takılı
bırakmayınız.
• Yapışmaz ısıtıcı hazneyi çıkarmadan önce cihazınızı
daima “Kapalı” konuma getiriniz, haznenin takılı olmadığı
durumlarda cihaz açık konumda ise sıcaklık ayarlanmış
dereceden düşük olacağından termostat lambası
yanabilir, bu normal bir durumdur.
• Cihazınızın yapışmaz haznesine sıcak iken ASLA soğuk su dökmeyiniz.
• Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan
sonra hareket ettiriniz.
• Cihazınızın içinde herhangi bir karton, kağıt veya plastik malzeme bırakmayınız.
• Cihazınızda, gıdaları pişirme ve ısıtma amacıyla KESİNLİKLE plastik kap
kullanmayınız.
• Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal çubuklar ve tel gibi aşındırıcı
temizleyiciler kullanmayınız. Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya başka bir amaçla su
veya herhangi bir sıvıya daldırmayınız.
• Cihazınızın cam kapağını silikon halka takılı olmadan kullanmayınız.
• Cihazınızın cam kapağını kullanırken dikkatli olunuz, düşürme veya çarpma
sonucunda camda hasar ya da kırılma meydana gelebilir.
• Cihazınızın kapağını kırık veya hasar görmüş cam ya da hasar görmüş sap veya
silikon halka ile kullanmayınız, tamir etmeye çalışmayınız, yetkili servise başvurarak
yenisini temin ediniz.
• Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı
zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, Arzum Yetkili Servisine
başvurunuz. Cihazınızda sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

• Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce “Temizleme ve Bakım” bölümünü
okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları ılık sabunlu su ile yıkayarak temizleyiniz.
Cihazınızın gövdesini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
DİKKAT: Cihazınızın enerji tabanını ve kablosunu KESİNLİKLE su veya başka bir
sıvıya daldırmayınız.
• Yapışmaz hazneyi, altındaki 3 enerji iletim metali
ana ünitedeki bölümlerine tam denk gelecek şekilde
yerleştiriniz.
• İlk kullanımda hazneden hafif bir duman çıkabilir, bu
doğaldır. Sonraki kullanımlarda bu duman olmayacaktır.

ZAMAN AYAR DÜĞMESİ
• Zaman ayar düğmesi iki şeklide kullanılabilir. Düğme
“ON” konumuna getirildiğinde, herhangi bir zaman limiti
olmadan cihazınız çalışacaktır.
• “Off-120” arasında bir konuma getirdiğinizde, cihazınız
ayarladığınız süre boyunca çalışacak ve süre
tamamlandığında duracaktır.

ISI AYAR DÜĞMESİ /
PİŞİRME SEÇENEKLERİ
• Isı ayar düğmesi ile ürününüzü farklı sıcaklık/pişirme derecelerine getirebilirsiniz.
• Isı ayar düğmesi ile 80°C ± 15°C - 240°C dereceleri
arasında sıcaklık ayarlaması yapabilirsiniz. Ürününüzle;
Kaynatma, güveç, sıcak tutma, yavaş pişirme, buharlı
pişirme, sote, kızartma, ızgara, yağda kızartma, gibi
farklı pişirme alternatiflerini deneyebilirsiniz.
NOT: Termostat uyarı ışığı cihazınızı ayarladığınız
pişirme derecesine gelene kadar yanacaktır. Pişirme esnasında ürününüzün
termostat uyarı ışığı yanıp sönecektir.

Sıcak Tutma
• Isıtmak istediğiniz yiyeceği yapışmaz hazneye koyarak kapağı kapatınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

• Isı ayar düğmesini “80°C” konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve
ürün çalışacaktır.

KULLANIM ÖNERİLERİ

Yavaş Pişirme

• Arzum Şef Çok Fonksiyonlu Pişirici’nizi çeşitli yiyecekleri pişirmek ve pişirdiğiniz
yiyecekleri sıcak tutmak için kullanabilirsiniz.

• Hazırlamış olduğunuz yiyeceği yapışmaz hazneye yerleştiriniz ve kapağını kapatınız.
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• Isı ayar düğmesini ”120-140°C” konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı
yanacak ve ürün çalışacaktır.

• Isı ve buhar kaybını önlemek için pişirme sırasında kapağı açmamanız tavsiye edilir.
Pişirdiğiniz yiyeceğin içinde yeterli miktarda su bulunduğundan emin olunuz.
• Pişirme işlemi bittiğinde cihazınızı “Kapalı” konumuna getiriniz ve uzun süre
kullanmayacaksanız fişini prizden çekiniz.

Buharlı Pişirme
• Buharlı pişirme işlemi için MUTLAKA buhar askısını kullanınız.
• Öncelikle buhar askısını yapışmaz hazneye yerleştiriniz.
• Haznenin içerisine 2 bardak su ekleyiniz (su seviyesi ASLA buhar askısını
geçmemeli), pişirmek istediğiniz yiyeceği askının üzerine yerleştirerek kapağı
kapatınız.

Rosto
• Taban rafını hazne içerisine yerleştiriniz.
• Hazırlamış olduğunuz yiyeceği raf üzerine
koyunuz.
• Pişirme seçeneği düğmesini “220-240°C”
konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı
yanacak ve cihazınız çalışacaktır.
• Rosto işlemi bittiğinde yiyeceğinizin tam
olarak pişip pişmediğini kontrol ediniz.
• Cihazınızı “Kapalı” konumuna getiriniz ve uzun süre kullanmayacaksanız fişini
prizden çekiniz.

Izgara
• Isı ayar düğmesini “220-240°C” konumuna
getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve
cihazınız çalışacaktır. Pişirmek istediğiniz yiyeceği
yapışmaz hazneye yerleştiriniz.
• Isı ayar düğmesini “200-240°C” konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı
yanacak ve cihazınız çalışacaktır.
• Isı ve buhar kaybını önlemek için pişirme sırasında kapağı açmamanızı tavsiye edilir.

• Izgara işlemi bittikten sonra cihazınızı
“Kapalı” konumuna getiriniz ve uzun süre
kullanmayacaksanız fişini prizden çekiniz.

• Buhar askısı sıcak olacağından pişirme işlemi tamamlandığında dikkatli bir şekilde
çıkarınız.

Yağda Kızartma

• Cihazınızı “Kapalı” konumuna getiriniz ve uzun süre kullanmayacaksanız fişini
prizden çekiniz.

• Cihazınıza haznenin içindeki ilk çizgiye kadar sıvı yağ ekleyiniz. ASLA fazlasını
koymayınız.

Sote / Kızartma

• Isı ayar düğmesini “180-220°C” konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı
yanacak ve cihazınız çalışacaktır.

• Isı ayar düğmesini “180-220°C” konumuna
getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve
cihazınız çalışacaktır.

• Kızartma sepetine max. çizgisini geçmeyecek kadar yiyecek koyarak yağın içine
indiriniz.

• Hazneye bir miktar sıvı yağ veya margarin
ekleyerek yiyeceğinizi pişirebilirsiniz.
• Sote veya kızartma işleminiz tamamlandıktan
sonra yiyeceğinizi alabilirsiniz.
• Cihazınızı “Kapalı” konumuna getiriniz ve
uzun süre kullanmayacaksanız fişini prizden çekiniz.

• Kızartma işlemi bittiğinde yağın süzülmesi için sepeti
haznenin kenarına asabilir sonrasında yiyecekleri kuru bir
peçete üzerine alabilirsiniz.
• Cihazınızı “Kapalı” konumuna getiriniz ve uzun süre
kullanmayacaksanız fişini prizden çekiniz.
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NOT: Yukarıdaki fonksiyonlarda yer alan ısı dereceleri sadece öneri olarak
verilmektedir, tüketici kendi deneyimleri doğrultusunda farklı sıcaklık ayarlarını
seçebilir.

Tutma Sapının Sepete Takılması ve
Çıkartılması

DİKKAT: Cihazınızın yapışmaz haznesi ve aşırı derecede ısınacağından silikon
tutucuları kullanmanızı tavsiye ederiz.

TEMİZLEME VE BAKIM
• Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızın fişini prizden çekiniz ve cihazınızın
tamamen soğumasını bekleyiniz.

• Tutma sapının ucundaki
klipsleri içe doğru bastırarak
sepetin kenarındaki kanca
tutucu yuvalara yerleştiriniz.

• Cihazınızın ana gövdesini ve kablosunu KESİNLİKLE su veya başka bir sıvıya
daldırmayınız.

• Klipslerin iki ucunu tam
olarak
kanca
tutuculara
geçiriniz.

• Cihazınızın aksesuarlarını ılık sabunlu su ile yıkayabilirsiniz.

• Cihazınızın parçalarına zarar verecek, çizilmelerine neden olacak temizlik
malzemeleri ve aletleri kesinlikle kullanmayınız.
• Cihazınızın yapışmaz ısıtıcı haznesini ve cam kapağını bulaşık makinesinde
yıkayabilir ya da ılık sabunlu su ile temizleyebilirsiniz.

• Tutma
sapını
geriye
doğru çekiniz ve kanca
tutucu bölüme tam olarak
kilitlendiğinden emin olunuz.

• Cam kapağın silikon halkasını çıkarıp ılık deterjanlı su ile temizleyebilirsiniz.
• Hazneyi yıkamadan önce içerisinde sıcak yağı boşaltınız.

UYARI: Tutma sapının ucundaki klipsleri kanca tutucu
bölüme yukarı ve içeri kısımdan takmayınız.

Makarna Yapımı

• Cihazınızı temizlemek için asla tel, fırça gibi metal temizleyiciler, kimyasal çözelti
veya aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayınız.
• Cihazınızın dış gövdesini, kablosunu ve kapağını yumuşak ve nemli bir bez ile
silerek, kurulayabilirsiniz.

SORUN GİDERME

• Hazneye yeteri kadar su koyunuz.

Problem

• Pişirme seçeneği düğmesini “180-220°C” konumuna getiriniz. Termostat gösterge
ışığı yanacak ve cihazınız çalışacaktır.

- Enerji/Güç lambası
yanmıyorsa		
		
			

Yapışmaz ısıtıcı haznenin enerji tabanına
tam olarak yerleştirildiğinden emin olunuz.
Enerji kablosunun tam olarak takıldığını
kontrol ediniz.

- Isı derecesi çok düşük ya da çok yüksek.
			
			
			

Termostat ayarını ihtiyacınız doğrultusunda yapınız.
Daha fazla ısı elde etmek istiyorsanız ısı ayar 		
düğmesini yüksek ısı konumuna getiriniz. 		
Daha düşük bir ısı elde etmek içinse termostat 		
ayarını düşük ısı konumuna alınız.

• Hazne içerisindeki su kaynadığında makarnayı ekleyerek pişiriniz.

Çözümü

• Hazneyi enerji tabanından eldivenler yardımıyla çıkararak pişen makarnayı
süzünüz.
UYARI: Hazne sıcak olacağından süzme işleminde MUTLAKA ürün ile verilen
silikon tutucuları kullanınız.
• Süzülen makarnayı damak zevkinize göre ister haznede yağla kavurarak isteseniz
üzerine zeytinyağı veya sos hazırlayarak servis edebilirsiniz.
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Kullanım ömrü 10 yıl
Teknik Özellikler
220-240 V ~ 50-60 Hz
1500 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.

Üretici / İthalatçı:

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.

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
Made in P.R.C.
Tel: +90 212 467 80 80 Faks: +90 212 467 80 00

www.arzum.com
arzum@arzum.com
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GARANTİ ŞARTLARI
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.
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GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 68960		 BELGE ONAY TARÝHÝ: 14/04/2011
İTHALATÇI 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:

BELGE NO: 68960		 BELGE ONAY TARÝHÝ: 14/04/2011
İTHALATÇI 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

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

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

: ÇOK FONSİYONLU PİŞİRİCİ
: ARZUM
: ŞEF
: AR 276
:
:
: 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.
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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.

GARANTİ ŞARTLARI
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.
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