LAMESA
AR 660 PROFESYONEL
Ü T Ü M A S A S I

KULLANMA KILAVUZU
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1- 120x43 cm ütüleme yüzeyi

4- Tek mandallı yükseklik ayar kolu

2- Ütü başlığı; kazanlı ve
klasik ütülere uygun

5- Dört ayaklı karkas sistemi
6- Kaymaz kauçuk ayaklar

3- %100 pamuklu masa örtüsü
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ÖNEMLİ UYARILAR

GARANTİ ŞARTLARI

• Arzum Lamesa Profesyonel Ütü Masası sadece evlerde kullanım içindir. Ticari
yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem
görecektir.
• Yükseklik ayar kolunu kullanarak ütü masanızı kendinize uygun seviyeye
ayarlayınız.
• Ütü masanızın taşıyacağı yük 20 kg’ dır.
• Ütünüz çalışır halde iken ütü masası bezi üzerinde bırakmayınız.
• Ütüleme yaparken çocukları masanın çevresinden uzak tutunuz.
• Ütü masasını kaygan zeminler üzerinde kullanmayınız.
• Sıcak ütünüzü kullanmadığınız zaman emniyetli bir şekilde ütü başlığına
yerleştiriniz.
• Ütü masanızı kullanmadığınız zamanlarda nemsiz ve kuru bir ortamda saklayınız.
• Orijinal ütü masası yedek parçaları  için Arzum Yetkili Servisi’ne başvurunuz. Ütü
masa örtüsünü bedeli karşılığında Arzum Yetkili Servisi’den temin edebilirsiniz.

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;

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.
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- 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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LAMESA
AR 660 PROFESYONEL
ÜTÜ MASASI

GARANTİ BELGESİ
ÝMALATÇI FÝRMA
UNVAN
: ARZUM ELEKTRÝKLÝ EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ADRES
: OTAKÇILAR CADDESİ 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
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

: PROFESYONEL ÜTÜ MASASI
: ARZUM
: LAMESA
: AR 660
:
:
: 3 YIL
: 20 ÝÞ GÜNÜ
:
:
:
:
:
:
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

AR660-180313

GENEL DAĞITICI

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.

