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KULLANMA KILAVUZU

2000 W

AR 034 MINIFIN
YAĞLI RADYATÖR
1- Radyatör dilimleri

6- Tekerlekler

2- Kulp

7- Tekerlek kaidesi

3- Ayarlanabilir termostat

8- Turbo fan
(Sadece AR 035 modeli için)

4- Güç düğmesi
5- Kablo yuvası

Arzum Yağlı Radyatörü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı
diğer Arzum ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.
Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha
sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR
• Yağlı Radyatörü’ nüzün 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.
• Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
• 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.
• Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Cihazı, anma değeri plakası üzerinde belirtilen tek fazlı AC voltaj kaynağına takınız.
• Uzatma kablosunun kullanılmasından kaçınınız, çünkü bu aşırı ısınma oluşturabilir
ve yangın riskine neden olabilir.
• İşaretlemede bulunan

işaret “ÜZERİNİ ÖRTMEYİNİZ” anlamına gelir

• Aşırı ısınmadan kaçınmak amacıyla, ısıtıcının üzerini örtmeyiniz.
• Isıtıcı kullanımdayken asla başıboş bırakmayınız. Ürün, kullanımda olmadığında her
zaman OFF (kapalı) konumuna getiriniz ve fişi, elektrik prizinden çekiniz.
• Isıtıcı, elektrik soketi-prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.
• Kabloyu, halı döşemesinin altından geçirmeyiniz ve kablonun üzerini ufak halı,
yolluk ve benzeri şeylerle kapatmayınız. Kabloyu sürekli geçtiğiniz yerlerden uzakta ve
takılıp düşmeyeceğiniz bir yere yerleştiriniz.
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• Isıtıcıyı iyi havalandırılmış bir yerde kullanınız. Herhangi bir havalandırma veya çıkış
deliğine nesneler sokmayınız veya nesnelerin girmesine izin vermeyiniz. Muhtemel bir
yangını önlemek amacıyla hava deliklerini veya çıkış deliklerini tıkamayınız. Deliklerin
tıkanabileceği yatak gibi yumuşak yüzeylerde kullanmayınız.
• Isıtıcının içerisinde sıcak, arklanma veya kıvılcımlanma parçaları olduğundan dolayı
petrol, boya veya diğer yanıcı sıvıların depolandığı, örneğin Garaj veya Atölye gibi
yerlerde ısıtıcıyı kullanmayınız.
• Yangın riski oluşturabileceğinden dolayı bu ısıtıcıyı, yanıcı malzemelerin, yüzeylerin
veya maddelerin yanına yerleştirmeyiniz. Yukarıdaki yanıcı malzemeleri, yüzeyleri
veya maddeleri ürünün önünden en az 1m uzakta tutunuz ve bunları kenarlardan ve
arkadan uzak tutunuz.
• Isıtıcıyı yalnızca düz ve kuru yüzeylerde kullanınız.
• Bu ısıtıcıyı banyo, duş veya yüzme havuzunun hemen yanında kullanmayınız. Isıtıcıyı,
banyo küvetine veya başka su kabına düşebileceği bir yere asla yerleştirmeyiniz.
• Bu ısıtıcı, kullanım esnasında ısınır. Yanıklardan ve yaralanmalardan kaçınmak için
vücudunuzun herhangi bir kısmının, sıcak yüzeylere dokunmasına izin vermeyiniz.
Ürünü taşırken kulpları kullanınız.
• Bu ısıtıcı, hassas miktarda özel yağ ile doldurulmuştur. Yağ kabının tamir gerektiren
açılma işlemi yalnızca imalatı tarafından veya sızıntı olması halinde Kendiniz tamir
etmeyiniz, Arzum Yetkili Servisine başvurunuz.
• Isıtıcı, zemin alanı 5m2’den daha az olan bir odada kullanılmamalıdır.
• Cihaz hurdaya çıkarıldığında yağın bertaraf edilmesi ile ilgili yönetmeliklere riayet
edilmelidir.
• Ürününüz aşırı yük oluşturabileceğinden dolayı diğer cihazların, aynı elektrik
devresi üzerinde kullanılmadığından emin olunuz.
• Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan
sonra hareket ettiriniz.
• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlerken fişini prizden çekiniz.
• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek
için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
• Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı
zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, Arzum Yetkili Servisine
başvurunuz.
• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.
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KURULUM

TEMİZLEME ve BAKIM

• Boyaya veya zemin kaplamanıza hasar vermemek için çizilme olmayan ve sabit bir
yüzeyde radyatörü baş aşağı çeviriniz.

• Isıtıcıyı temizlemeden önce her zaman fişi soketten/prizden çıkarınız ve
radyatörün soğumasına izin veriniz.

• Radyatörün her bir tarafında bulunan en dıştaki dilimler arasına U-şekilli cıvataları
yerleştirerek tekerlek teçhizatlarını radyatör üzerine oturtunuz.

• Radyatörü yumuşak nemli (ıslak olmayan) bir bezle siliniz.

• Cıvatalar üzerindeki kanat somunlarını sıkarak tekerlek teçhizatlarını radyatör
üzerine güvenli şekilde takınız.

UYARI:
• Isıtıcıyı suya daldırmayınız.

UYARI: Radyatörü yalnızca altına takılan tekerlek teçhizatları ile birlikte (tekerlekler
altta, kontrol üstte olmak üzere) normal yukarı pozisyonda çalıştırınız, bunun
haricindeki herhangi bir pozisyon tehlikeli bir durum oluşturabilir.

• Deterjanlar ve aşındırıcılar gibi herhangi temizleyici kimyasallar kullanmayınız.

Bu ürünün kurulumu hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, Arzum Yetkili Servisine
başvurunuz.

• Isıtıcıdan uzakta saklamak için kabloyu yuvarlak bobine sarınız ve ısıtıcıyı temiz kuru
bir yerde saklayınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

• Tehlike oluşturabileceğinden dolayı içinin ıslanmasına izin vermeyiniz.

• Arıza veya şüphe olması halinde radyatörü kendi başınıza tamir etmeye
çalışmayınız, yangın tehlikesine veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Ürünü düz, sabit, stabil, ısıya dayanıklı bir yüzeyde yukarı pozisyonda yerleştiriniz.
1 metre (40 inç) etrafında yanıcı veya ısıya duyarlı hiçbir şeyin olmadığından emin
olunuz. Ürünün başka herhangi bir pozisyonda çalıştırılması tehlikeye neden olabilir.
• Minimum pozisyon için termostat düğmesini saat yönünün tersine döndürdükten
sonra ve kapalı konum için güç düğmesini “0” pozisyonuna ayarladıktan sonra fişi,
uygun bir duvar prizine takınız. Isıtıcı, anma derecesi etiketinde gösterilen aynı voltaja
sahip olan bir A.C. elektrik kaynağı üzerinde çalıştırılmaya uygundur.
• Güç düğmesini, “•” (minimum ısıtma) veya “••” (orta derecede ısıtma) veya
“•••” (maksimum ısıtma) seçeneklerinden birine döndürünüz.
• Maksimum pozisyon için güç düğmesini saat yönünde döndürünüz. Oda sıcaklığı,
konforlu bir seviyeye ulaştığında, gösterge ışığı sönene kadar termostatı yavaşça saat
yönünün tersine döndürünüz. Oda sıcaklığını ayarlamak amacıyla sıcaklığı yükseltmek
için termostatı saat yönünde veya sıcaklığı düşürmek için saat yönünün tersine
döndürünüz. Böylece ısıtıcı, oda sıcaklığını istenilen seviyede tutmaya çalışacaktır.
• Isıtıcıyı kapatmak için güç düğmesini “0” pozisyonuna ayarlayınız. Güç gösterge
ışığı söner. Ürün başıboş bırakıldığında veya kullanımda olmadığında ürünü elektrik
prizinden çıkarınız.
• Oda sıcaklığını hızla artırmak için yardımcı fan açılabilir:
Fan Fonksiyonu (yalnızca AR 035 Primus modeli için)
“
“

” (Fan-yalnızca çalışma)
” (Maksimum ısıtma “•••” + Fan)

Kullanım ömrü 10 yıl
Teknik Özellikler
AR 034 / 230V~50Hz 2000W
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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.

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.
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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: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00
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GARANTİ ŞARTLARI

MINIFIN
A R 0 3 4 Y A Ğ L I
R A D Y A T Ö R

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.

GARANTİ BELGESİ
BELGE NO: -----		
BELGE ONAY TARÝHÝ: --/--/---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:

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.

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

: YAĞLI RADYATÖR
: ARZUM
: MINIFIN
: AR 034
:
:
: 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.

AR034-140613

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

