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UYARI! 

TOmOyle 9evre dostu bir sogutucu gaz olan R600a (yalnizca belirli kosullar altinda yan1c1d1r) ile 
9allsan sogutucu cihazin1zin normal bir sekilde 9al1smas1n1 saglamak i9in asag1daki kurallan 
uygulamallsin1z: 
• Cihazin etrafindaki serbest hava dolas1min1 engellemeyin.
• Buz 9ozme islemini h1zland1rmak i9in Oreticinin onerdiklerinin d1s1nda mekanik cihazlar
kullanmayin.
• Sogutucu gaz devresine zarar vermeyin.
• G1da saklama bolmesi i9inde Oreticinin onermis olabilecegi elektrikli cihazlar d1s1nda herhangi
bir elektrikli cihaz kullanmayin.

Bu cihaz, yanlarmda guvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara cihazm kullamm1yla 
ilgili gerekli talimatlan verecek bir ki§i bulunmad1g1 surece fiziksel, duyusal veya zihinsel 
yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan ki§iler tarafmdan 
kullamm icin tasarlanmam1§tir. 

Cocuklar denetlenerek cihazla oynamalan onlenmelidir. 

Bu ürün ‘G’ enerji sınıfına sahip aydınlatma kaynağı içermektedir. 
Bu üründeki aydınlatma kaynağı yetkin tamirci (Professional 

repairers) tarafından değiştirilmelidir.



































Yatay Derin Dondurucu 

AR<;ELiK yatay derin dondurucu, kullanma k1lavuzunda gi5sterildigi §ekilde kullamlmas1 
ve Arc;elik 'in yetkili kzld1gz Servis elemanlarz dz§zndaki §ahzslar tarafindan bakzm, 
onarzm veya ba§ka bir nedenle miidahale edilmemi§ olmasz §artzyla, biitiin parc;alarz 
dahil olmak iizere tamamz malzeme, i§c;ilik ve iiretim hatatarzna kar§l iiriiniin teslim 
tarihinden itibaren 3 (U9) YIL SURE iLE GARANTi EDiLMiSTiR. 

Garanti kapsamz ic;inde gerek malzeme ve i§c;ilik, gerekse montaj hatalarzndan dolayz 
arzzalanmasz halinde yap1lan i§lemler ic;in, i§c;iiik masrafi, degi§tirilen parc;a bedeli ya da 
ba§ka bir ad altznda hic;bir iicret talep edilmevecektir. Garanti siiresi ic;inde yap1lacak 
onarzmlarda gec;en siire, garanti siiresine ilave edilir. Tamir siireszl 2o i§ giiniidiir. 
Bu siire mamuliin yetkili servis ati5lyelerimize, yetkili servis ati5lyelerimizin bulunmamasz 
durumunda Yetkili Satzczlarzmzza veya Firmamzza bildirildigi tarihten itibaren ba§lar. 
Uriiniin arzzasznzn 10 i§ giinii ic;erisinde giderilememesi halinde Arc;elik A. $. iiriiniin 
tamiri tamamlanzncaya kadar, benzer i5zelliklere sahip ba§ka bir iiriinii, mii§terinin 
kullammzna tahsis edecektir. 

Arzzanzn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degi§tirilecek 
parc;alarin saptanmasz tamamen firmamzza aittir. Arzzanzn giderilmesi iiriiniin bulundugu 
yerde veya Yetkili Servis atolyelerinde yapzlabilir. Mii§terimizin buna onayz §arttzr. 

Tiiketicinin onarzm hakkznz kutlanmaszna ragmen malzn; 

- Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, garanti siiresi ic;inde kalmak kaydzyla, bir yzl
ic;erisinde en az dart defa veya imalatc;z-iiretici velveya ithalatc;z tara.findan belirlenen
garanti siiresi ic;erisinde altz defa arzzalanmasznzn yan1 szra, bu arzzalarzn maldan
yararlanamamay1 siirekli k1lmasz,

- Tamiri ic;in gereken azami siirenin a§zlmasz

- Firmanzn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasz halinde szravla
satzczsz, bavii, acentesi temsilciligi ithalatc;zsz veya imalatc;z-iireticisinden birisinin
diizenlevecegi raporla arzzanzn tamirini miimkiin bulunmad1gznin iz belirlenmesi,
durumlarznda tiiketici malzn iicretsiz degi§tirilmesini, bedel iadesi veya ayzp oranda
bedel indirlzni talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak c;zkabilecek sorunlar ic;in Giimriik ve Ticaret Bakanlzgz, 
Tiiketicinin ve Rekabetin Korunmasz Gene! Miidiirliigii 'ne ba§vurulabilir. Bu Garanti 
Belgesi 'nin kullanzlmasma 4077 sayzlz Tiiketicinin Korunmasz Hakkmda Kanun ile bu 
Kanun 'a davanzlarak yiiriirliige konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarma 
Dair Teblig uyarznca, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlzgz, Tiiketicinin ve Rekabetin 
Korunmasz Gene! Miidiirliigii tarafindan izin verilmi§tir. 

Seri No: 
Tip: 2401 J 7521020006

Teslim Tarihi Yeri: 
Fatura Tarihi No: 
Sat1c1 Firma Unvam: 

GENELMUDUR GENEL MUDUR YRD. 

.J_. �� ? 
Adres: 

Tel-Faks: 
Sat1c1 Firma (Kae ve imza) 

Bu belge, T.C.Giimruk ve Ticaret Bakanligi 'run 97539 no1u ve 17.02.2011 izin tarihli belgesine gore diizenlenmi§tir. 

Bu bOlfunii, ii.Iii.nil aldigm1z Yetkili Sat1c1 imzalayacak ve ka�eleyecektir 

4578334837 AD 
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