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Kullanım Kılavuzu
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Bu ürün yalnızca iyi yalıtımlı alanlar veya geçici kullanım için uygundur.
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Lütfen önce bu kullanma kılavuzunu okuyun!
Çok Değerli Müşterimiz,
Bu Arçelik cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalitede ve en yeni teknolojiyle üretilen
cihazınızdan en iyi sonuçları alacağınızı umuyoruz. Bu nedenden ötürü, cihazı kullanmadan önce lütfen bu
kullanım kılavuzunun tamamını ve ekli tüm belgeleri dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere referans
olarak saklayın. Eğer cihazınızı birine devrederseniz, kullanım kılavuzunu da vermeyi unutmayın. Kullanım
kılavuzunda yer alan tüm bilgilere ve uyarılara dikkat ederek talimatları izleyin.
Bu kullanım kılavuzunun diğer modeller için de geçerli olduğunu unutmayın. Modeller arasındaki farklılıklar
kılavuzda açık bir şekilde anlatılmıştır.

Sembollerin anlamları
Bu kullanım kılavuzunun çeşitli bölümlerinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

C

Kullanımla ilgili önemli bilgiler veya
faydalı ipuçları.

Yangın tehlikesi uyarısı.

A

Can ve mal güvenliği açısından
tehlikeli durumlar için uyarı.

Sıcak yüzey uyarısı.

Asla yapılmaması gereken
eylemlere ilişkin uyarı.

Üzerini kapatmayın.

B

Elektrik çarpması uyarısı.

Bu ürün, kesinlikle doğaya zarar vermeyen çevreye karşı saygılı modern tesislerde üretilmiştir.
WEEE Yönetmeliklerine uygundur.

PCB dahil değildir.
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1 Önemli güvenlik önlemleri
Bir elektrikli alet kullanılırken aşağıda
belirtilen temel güvenlik önlemlerine her
zaman uyulmalıdır:
KULLANIMDAN ÖNCE BÜTÜN
TALİMATLARI OKUYUN
UYARI Yangın, elektrik şoku veya
yaralanma tehlikesini azaltmak için:
• Cihaz sadece evde kullanım içindir.
• Cihazı anma değeri plakasında
belirtilen gerilimin tek fazlı AC
beslemesine bağlayın.
• İşaretteki sembolü “ÜZERİNİ
KAPATMAYIN” anlamına gelmektedir.
• Aşırı ısınmaması için ısıtıcının üstünü
kapatmayın.
• Çalışırken ısıtıcının yanından asla
ayrılmayın. Ürün kullanılmadığı
zamanlarda mutlaka KAPALI konuma
getirerek fişini elektrik prizinden çekin.
• Herhangi bir ısıtıcı çocukların, engelli
kişilerin ya da yaşlı kişilerin yakınında
kullanılıyorken ve ısıtıcı bu durumlarda
çalışır durumda bırakıldığında çok
dikkatli olunmalıdır.
• Isıtıcı elektrik prizinin hemen altına
yerleştirilmemelidir.
• Kabloyu halı altından geçirmeyin ya
da üstünü kilim, yolluk ve benzeri
eşyalarla örtmeyin. Kabloyu insan
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trafiğinin olmadığı ve takılma riski
yaratmayacağı bir alandan geçirin.
• Kablosu ya da fişi arızalanmış olan,
ısıtma mekanizması arızalanmış olan,
düşürülmüş ya da başka bir şekilde
zarar görmüş olan bir ısıtıcıyı kesinlikle
çalıştırmayın.
• Besleme kablosu hasar görmüşse,
tehlikelerden kaçınmak için üretici,
servis temsilcisi veya benzer
şekilde yetkili bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
• Aşırı ısınma ve yangın riskine neden
olabileceği için uzatma kablosu
kullanmayın.
• Isıtıcıyı iyi havalandırılmış bir alanda
kullanın. Havalandırma ya da hava çıkış
deliklerinden içeri herhangi bir cismin
girmesine izin vermeyin. Yangın riskine
yol açmamak için hava girişlerini ya da
çıkışlarını kapatmayın. Cihazı, üzerideki
boşlukların örtülebileceği yatak gibi
yumuşak yüzeylerde kullanmayın.
Isıtıcıyı yalnızca düz ve kuru yüzeylerde
kullanın.
• Yangın riskini önlemek için ısıtıcıyı
yanıcı malzemelerin, yüzeylerin ya da
maddelerin yakınına yerleştirmeyin.
Bahsi geçen yanıcı malzemeler,
yüzeyler ya da maddeler ürünün
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önünden en az 1m, yanlarından ve
arkasından uzak olmalıdır.
• Isıtıcının içerisinde sıcak, ark yapan ya
da kıvılcım çıkaran parçalar bulunduğu
için ısıtıcıyı benzin, boya ya da diğer
yanıcı sıvıların saklandığı yerlerde
kullanmayın ör: Tamirhaneler ya da
atölyeler.
• Bu ısıtıcıyı banyo, duş ya da yüzme
havuzu gibi su kaynaklarının hemen
yakınında kullanmayın.
Isıtıcıyı küvete ya da su dolu
eşyaların içine düşebilecek şekilde
konumlandırmayın.
• Bu ısıtıcı kullanım sırasında ısınır.
Yanıkları ve kişisel yaralanmaları
önlemek için çıplak cildin sıcak
yüzeylere dokunmasına izin vermeyin.
Varsa, ürünü taşırken tutamakları
kullanın.
Bu ürün ticari kullanım için
tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler
gibi uygulamalarda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır:
– Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma
ortamlarının
personel mutfaklarında;
– Çiftlik evlerinde;
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– Otel, motel ve diğer konaklama
mekânlarında müşteriler tarafından;
– Pansiyon türü mekanlarda.
• Bu cihaz topraklı prizde kullanılmalıdır.
• Cihazı soğumadan depolama yerine
yerleştirmeyin.
• Bu ürünü sera ve şantiyelerde
kullanmayınız.
• Ürünü,uzun süre gözetimsiz kalacağı
yerlerde kullanmayın(örenğin yazlık
evlerde birkaç hafta boyunca).
• Yanlızca orjinal parçaları veya üretici
tarafından önerilen parçaları kullanın.
• Ürünü prizden sökerken fişten
tutun,kesinlikle kabloyu çekmeyin.
• Devrede aşırı yükleme olmasını
engellemek için cihazı diğer elektrikli
cihazların bağlı olduğu prizde veya
elektrik devresinde kullanmayın,aksi
takdirde yangın çıkabilir. Güç
kablolarını kendi başınıza uzatmayın ve
portatif priz kullanmayın.
• Giriş ve çıkış deliklerine yabancı
nesneler sokmayın. Bu elektrik
çarpması,yangın veya cihazın hasar
görmesine neden olabilir.
• Şebeke güç kaynağınızın, ürün
etiketinde belirtilen bilgilere uygun
olduğundan emin olun.
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• Elektrik kablosunun hasar görmesini
önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını
veya keskin kenarlara sürtünmesini
engelleyin.
• Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden
ve çıplak alevden uzak tutun.
• Ürünü, elektrik fişine her zaman
ulaşılabilecek şekilde yerleştirin.
• Cihazı pencere eşiklerine
yerleştirmeyin.
• Temizlik sırasında asla aşındırıcı
deterjanlar kullanmayın.
• Sıcak sabunlu su ile ıslatılmış
bezle (çok ıslak olmamak kaydıyla)
temizleyin.
• Cihazı taşımadan önce kapatın ve
soğumasını bekleyin.
• Kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
• Isıtıcıyı diğer ısıtıcılara yakın
yerleştirmeyin.
• Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların
ve maddelerin bulunduğu yerde veya
yakınında kullanmayın.
• Isıtıcıyı asla kıyafetleri kurutmak için
kullanmayın.
• Isıtıcıyı asla arızalı veya diğer
hasarlardan kaynaklı hasar görmüş
priz veya fiş ile kullanmayın.
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• Cihaz dikey olarak kullanılmalıdır.
• Cihazın uzun tüylü veya Flocatti
halılarla kullanılması amaçlanmamıştır.
• Cihazı açık havada kullanmayın ve
ıslak zeminde bırakmayın.
• İlave koruma için bu cihaz, maksimum
30 mA’lık anma değerine sahip kaçak
akım cihazına bağlanmalıdır.
• Elleriniz nemli veya ıslakken, cihazın
fişine dokunmayın.
• Devrede aşırı yüklenme olmasını
önlemek için aynı devreye başka
elektrikli cihazların bağlanmamış
olduğundan emin olun.
• Bu ısıtıcı, kesin miktarda özel yağ ile
doldurulmuştur.
• Yağ haznesinin açılmasını gerektiren
onarım işlemleri yalnızca üretici ya da
onun yetkili servis merkezi aracılığıyla
gerçekleştirilmelidir ve herhangi bir
yağ sızıntısı olduğunda buralarla
bağlantıya geçilmelidir.
• Cihazın hurdaya çıkarılması sırasında
yağın elden çıkarılmasına yönelik
düzenlemelere riayet edilmelidir.
• Isıtıcı, alanı 5 m2’den daha küçük olan
odalarda kullanılmamalıdır.
• Bu sembol, bu ürünün hizmet
ömrünün sonunda diğer ev atıkları
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ile birlikte atılmaması gerektiğini
• Yalnızca cihaz uygun bir konuma
gösterir. Kullanılmış cihaz elektriksel
yerleştirilmişse veya amaçlanan normal
ve elektronik cihazların geri dönüşümü
çalışma konumuna monte edilmişse
için resmi bir toplama noktasına
ve gözetim altında oldukları, cihazın
iade edilmelidir. Bu toplama
güvenli bir şekilde kullanımına dair
sistemlerini öğrenmek için, lütfen
talimat aldıkları ve muhtemel tehlikeleri
yerel yetkililerle veya ürünün satın
anladıkları takdirde 3 ila 8 yaş arası
alındığı perakendeci ile iletişime geçin.
çocuklar bu cihazı açıp kapatabilir. 3 ila
Her bir ev, eski cihazların geri kazanılması
8 yaş arası çocuklar, fişi prize takamaz,
ve geri dönüşümünde önemli bir rol
cihazı ayarlayamaz ve temizleyemez
üstlenir. Kullanılmış cihazınız uygun bir
veya kullanıcı bakımı gerçekleştiremez.
şekilde bertaraf edilmesi, çevreye ve
Uyarı: Bu ürünün bazı
insan sağlığına verebileceği potansiyel
parçaları, çok ısınabilir ve
negatif etkilerin engellenmesine yardımcı
yanıklara sebep olabilir.
olacaktır.
Çocukların ve savunmasız
• Bu cihaz, gözetim altında oldukları,
kişilerin bulunduğu yerlere
cihazın güvenli bir şekilde kullanımına
çok dikkat edilmelidir.
dair talimat verildikleri ve muhtemel
tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve
Uyarı: Bu ısıtıcı oda
üzeri çocuklar tarafından, sınırlı fiziksel,
sıcaklığını kontrol etmek
duyusal ve zihinsel becerilere sahip
için ilgili bir ekipmana sahip
veya deneyim ve bilgi eksikliği olan
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
değildir. Sürekli gözetim
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve
sağlanmadığı sürece,
kullanıcı bakımı gözetim altında
odadan kendi başlarına
olmadıkları sürece çocuklar tarafından
çıkamayacak durumda olan
yapılamaz.
kişilerin mevcut olduğu
• 3 yaşından küçük çocuklar, gözetim
küçük odalarda bu ısıtıcıyı
altında olmadıkları zaman cihazdan
kullanmayın.
uzak tutulmalıdır.

A

A
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A

Uyarı: Cam/seramik
paneller hasar görmüşse,
ısıtıcı kullanılmamalıdır.

• Isıtıcının üzeri kapalıysa veya yanlış
bir şekilde yerleştirilmişse yangın riski
teşkil edeceğinden, bu ısıtıcıyı bir
programlayıcıyla, zamanlayıcıyla veya
ısıtıcıyı otomatik olarak çalıştıran başka
bir cihazla kullanmayın.
Uyarı: Aşırı ısınmaması için
ısıtıcının üstünü kapatmayın.

• Bu ısıtıcı oda sıcaklığını kontrol etmek
için ilgili bir ekipmana sahip değildir.
Sürekli gözetim sağlanmadığı sürece,
odadan kendi başlarına çıkamayacak
durumda olan kişilerin mevcut olduğu
küçük odalarda bu ısıtıcıyı kullanmayın.
SADECE EVDE KULLANIM İÇİNDİR
BU TALİMATLARI SAKLAYIN

• Düşürülmüşse bu ısıtıcıyı asla
kullanmayın. Isıtıcıda görünür hasar
belirtileri varsa ısıtıcıyı kullanmayın.
Bu ısıtıcıyı yatay ve dengeli bir yüzey
üzerinde kullanın ya da uygunsa bir
duvara sabitleyin. Sürekli gözetim
sağlanmadığı sürece, odadan kendi
başlarına çıkamayacak durumda olan
kişilerin mevcut olduğu küçük odalarda
bu ısıtıcıyı kullanmayın.
• Yangın riskini azaltmak için tekstil
ürünlerini, perdeleri veya diğer
tutuşabilen malzemeleri hava
çıkışından en az 1 metre uzakta tutun.
DİKKAT : Bu ürünün bazı parçaları,
çok ısınabilir ve yanıklara sebep olabilir.
Çocukların ve savunmasız kişilerin
bulunduğu yerlere çok dikkat edilmelidir.
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Yapı ve parçalar
2
1

3
4

5

1. Tutamak

2.2

2. Sıcaklık ayar düğmesi
4. Güç göstergesi

• Termostat anahtarını saat yönünde döndürün (MIN
konumundan başlayıp son MAX konumuna ulaşıncaya
kadar).

5. Metal ızgara

• Yaz servisi (yalnızca fanla hava dolaşımı): anahtarı FAN

3. Termostat düğmesi

2.1

Cihazın kurulumu

1. Bu cihaz herhangi bir özel kurulum gerektirmez.
2. Cihazın hava girişleri ve çıkışları kesinlikle kapatılmamalıdır
ya da engellenmemelidir!
3. Cihaz yatay bir zemin üzerinde kullanım için tasarlanmıştır!
Duvara veya tavana monte edilmesi yasaktır.
4. Cihaz banyoda kullanım için uygun değildir.

Ptc ısıtıcı / Kullanım Kılavuzu

Çalıştırma

konumuna döndürün.
• Düşük güçte ısıtma: anahtarı LOW (I) küçük nokta
konumuna döndürün.
• Tam güçte ısıtma: anahtarı HIGH (II) büyük nokta
konumuna döndürün.
• Kapatma: anahtarı OFF konumuna döndürün.
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OSC: OSC ile her bir işleve erişmek için anahtarı
oklarla (
) ilgili konuma döndürün.
Bu işlev cihazın sağa ve sola otomatik olarak
dönme hareketi yaparak çalışmasını sağlamaktadır.

Sıcaklık ayar düğmesi
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Termostat düğmesi
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3.1

Bakım
Direktiflere uygunluk

(1) Isıtıcıyı temizlemeye başlamadan önce fişi prizden
mutlaka çekin ve radyatörün soğumasını bekleyin.
(2) PTC ısıtıcınızı yumuşak ve nemli bir bezle silin.

Bu ürün, tadil edilmiş haliyle 2006/95/EC sayılı (Alçak
Gerilim) ve EMC direktifine (2004/108/EC) uygun olarak CE
işaretiyle işaretlenmiştir.
Bu ürünü doğru şekilde elden çıkarın
Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde ev
atıklarından ayrıştırılarak atılması gerektiği
anlamına gelmektedir. Düzensiz atık imhası
nedeniyle çevreye veya insan sağlığına
zarar gelmesini önlemek için, maddi
kaynakların sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılmasını teşvik etmek adına sorumlu
bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış
cihazları iade etmek için lütfen iade ve
toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü
satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.
Söz konusu kişiler veya sistemler, ürünü
çevre dostu yöntemlerle geri dönüştürmek
üzere teslim alabilir.

3.2

A

Uyarı:
Isıtıcıyı suya sokmayın.
Deterjan ve aşındırıcılar
gibi herhangi bir temizleme
maddesi kullanmayın.
İç kısmın ıslanmasına izin
vermeyin, aksi halde bir
tehlike oluşturabilir.

(3) Isıtıcıyı temiz ve kuru bir yerde saklayın.
(4) Arıza durumunda ya da arıza şüphesinde radyatörü
kendiniz onarmaya kalkışmayın, aksi takdirde yangın ya
da elektrik şoku gibi tehlikeler ortaya çıkabilir.

Teknik parametreler
Model No.

Seçilebilir güç (W)
Kapalı

Düşük

Yüksek

Anma gerilimi
(V)

0

1300

2000

220-240

AR MT PTC 2000

Frekans (Hz)

Priz yük akımı
(A)

50

8,7

Elektrik izolasyon sınıfı: II

* Yukarıdaki tabloda yer alan tüm performans parametreleri,
teslimattan önce ölçülmüştür ve sadece referans amaçlıdır.
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Web sitesi

2

Müșteri Bașvurusu

0850 210 0 888
Çağrı merkezi

Yetkili Servis

musteri.hizmetleri
@arcelik.com

Yetkili Satıcı

Faks
0216 423 23 53

Bașvuru kaydı
Bașvuru Konusu
Müșteri Adı, Soyadı
Müșteri Telefonu
Müșteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi (Keșif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değișim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli ișlemin gerçekleștirilmesi

4
4

Müșteri memnuniyetinin alınması
Memnun

5

Memnun
değil

Bașvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Müșteri Hizmetleri
Müșteri Memnuniyeti Politikası
• Müșterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karșılamaktan mutluluk duyarız.
Kanallarımız:
* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından
alan kodu çevirmeden arayın*)
* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet
vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüșmeler iletișim
hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için
tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu
tușlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak
ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep
edebilirsiniz.
* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888
* Faks Numaramız: 0216-423-2353
* Web Adresimiz:

- www.arcelik.com.tr

* e-posta Adresimiz:
- musteri.hizmetleri@arcelik.com.tr

* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- https://www.instagram.com/arcelik/
- https://twitter.com/arcelik
- https://www.facebook.com/arcelik/
- https://www.youtube.com/user/tvarcelik
* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ș. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

- https://www.arcelik.com.tr/arcelik-bayileri
* Yetkili Servislerimiz,

- https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler
- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret
Bakanlığı tarafından olușturulan “Servis Bilgi
Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden
temin edilebilir.

• Müșterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik’e ulaștığı bilgisini, müșteri profili
ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
• Müșteri Hizmetleri sürecimiz:
Müșterilerimizin istek ve önerilerini;
* İzlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

• Arçelik olarak, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul
eder, müșteri odaklı bir yaklașım benimseriz.
• Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir
yapı geliștirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.
Așağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından
Çağrı Merkezimize bașvurunuz.
• Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
• İșiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fiși” istemeyi unutmayınız.
alacağınız “Hizmet Fiși” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sağlayacaktır.
• Ürünün kullanım ömrü:10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.
Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.
Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti
şartları uygulanmaz;
1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar
ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.),
doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı
meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari
veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi
durumunlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti
süresi ile sınırlıdır.
Ürününüz Arçelik A.Ş.adına NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD. Address:
FUHAI DEVELOP AREA, CIXI, ZHEJIANG, CHINA Tel: +86 755 26816160/499355 Fax: +86
75526816108 tarafından üretilmiştir.
Menşei: P.R.C.

PTC ISITICI
GARANTİ BELGESİ
GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin yetkili kıldığı servis çalışanları

dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün
parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda
belirtilen süre kadar garanti eder.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan
talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müsteselsilen
sorumludur.
6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti
süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında
ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş
günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip
başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından
istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Malın

Unvanı:

Arçelik A.Ş.

Markası:

Arçelik

Adresi:

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL

Cinsi:
Modeli:

PTC Isıtıcı
AR MT PTC 2000

Telefonu:
Faks:

(0-216) 585 8 888
(0-216) 423 23 53

Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi:

2 YIL

web adresi:

www.arçelik.com.tr

Azami Tamir Süresi:

20 İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:

Fatura Tarih ve
Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:

Telefonu:
Yetkilinin İmzası:
Faks:
Firmanın Kaşesi:
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

