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 Elektrikli Termosifon
Kullanma Kılavuzu

T 7350 B 
T 7365 B  
T 7380 B



AEEE Yönetmeliğine Uygundur PCB içermez

Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
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Bu bölümde, yaralanma ya da 
maddi hasar tehlikelerini önlemeye 
yardımcı olacak güvenlik talimatları 
yer almaktadır. Bu talimatlara 
uyulmaması halinde her türlü 
garanti geçersiz hale gelir.
1.1 Genel güvenlik
• Kurulum ve tamir işlemlerini her 

zaman Yetkili Servise yaptırın. 
Yetkili olmayan kişiler tarafından 
yapılan işlemler nedeniyle doğabi-
lecek zararlardan üretici firma 
sorumlu tutulamaz.

• Bu cihazın, çocuklar ile fiziksel, 
duyusal ve zihinsel yetenekleri 
gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi 
eksikliği bulunan kişiler tarafından 
kullanılması amaçlanmamıştır. 
Cihazla oynamamalarını güvence 
altına almak için çocuklar gözetim 
altında tutulmalıdır.

• Cihazın 8 yaş ve üzeri çocuklar ve 
kısıtlı fiziksel, duyusal, zihinsel 
kapasiteye sahip olan ya da bilgi 
ve deneyime sahip olmayan kişiler 
tarafından kullanılabilmesi için 
gözetim altında olmaları veya 
cihazın güvenli kullanımı ile ilgili 
talimatları ve tehlikeleri anlamaları 
gerekir. Çocuklar cihazla oynama-
malıdır. Temizlik ve kullanıcı 
bakım işlemleri, başlarında bir 
büyük olmadığı sürece çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır.

1.1.1 Elektrik güvenliği
• Ürün veya kablosu arızalı ise 

yetkili servis tarafından onarılma-
dan çalıştırılmamalıdır! Elektrik 
çarpma tehlikesi vardır!

• Kurulum, bakım, temizlik ve tamir 
işlemleri sırasında ürünün elektrik 
bağlantısını mutlaka kesin.

• Eğer bağlantı kablosu hasarlıysa 
tehlikeyi engellemek amacıyla 
üretici, satış sonrası servis veya 
benzer derecede yetkin, sertifikalı 
bir kişi (tercihen elektrik teknisye-
ni) ya da ithalatçı firmanın tarif 
edeceği bir kişi tarafından kablo 
değiştirilmelidir.

• Bu cihaz topraklanmalıdır. Cihazın 
elektrik beslemesine mutlaka çift 
kutuplu uygun bir sigorta bağlayın.

• Cihazın bağlantı düzenleri üzerin-
de çalışırken, besleme devreleri 
kesilmelidir.

• Elektrik çarpma riskine karşı, 
cihazın herhangi bir yerini açma-
yın, elektrik kablolarına zarar 
vermeyin.

• Uzatma kablosu veya çoklu prizle 
bağlantı yapılmamalıdır. Cihaz ile 
birlikte verilen N-otomat kullanıla-
rak sabit tesisata bağlanmalıdır. 
Diğer cihazlar bu hattan beslenme-
melidir (çamaşır mak., bulaşık 
mak., ütü v.b).
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1.1.2 Ürün güvenliği
• Ürün, bağlantı elemanları ürünün 

ağırlığını kaldıracak şekilde kuvvet-
li ve sağlam durumda duvara 
bağlanmalıdır.

• Ürünün parçaları yalnızca yetkili 
servis tarafından sökülmelidir. 
Ürün üzerinde mühürlü bulunan 
parça ve elemanlara kesinlikle 
müdahale edilmemelidir.

• Ürünün ilk çalıştırma işlemini 
mutlaka Yetkili Servise yaptırın.

• Ürün, yağmur, kar gibi dış etken-
lerden etkilenebilecek ortamlara 
monte edilmemelidir.

• Termosifonunuzun tamamen su 
ile dolu olduğuna emin olmadan 
cihazınızı çalıştırmayın. Sıcak su 
musluğunu açtığınızda su geliyor-
sa, termosifonunuz su ile dolu 
demektir.

• Şebeke suyu basıncının 6 bar 
işletme basıncını geçmesi duru-
munda, emniyet ventilinden önce 
soğuk su hattına bir basınç düşü-
rücü bağlanmalıdır. Basınç düşürü-
cünün yeri cihazdan mümkün 
olduğunca uzakta sayaç yakınında 
olmalıdır.

• Ürünü harici, fiziki veya kimyevi 
etkenlerden koruyun.

• Sökülebilen hortum takımları, 
birlikte verilen yeni hortum takımla-
rı ile kullanılması ve eski hortum 
takımlarının tekrar kullanılmaması 
gerekir.

• Emniyet ventilinin tahliye borusun-
dan su damlayabilir. Emniyet 
ventilinden yüksek su basınçların-
da güvenlik amacı ile su akacaktır. 
Bu arıza olmayıp, güvenlik standar-
dı gereğidir. Emniyet ventili ile 
verilen drenaj hortumu birlikte 
kullanılmalıdır. Drenaj hortumu 
atmosfere, donma olmayan yere 
açık olmalıdır. Soğuk su girişinde-
ki emniyet ventiliniz, fabrikasyon 
olarak ayarlanmıştır. Ayar mekaniz-
maları kurcalanmamalıdır.

• Cihazınız ile birlikte verilen emni-
yet ventilini kesinlikle değiştirmeyi-
niz.

• Cihaz ile birlikte verilen sigorta 
kutusunu, cihazın alt kısmına 
bağlamayın.
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1.2 Kullanım amacı
• Ürün su ısıtma amacı ile kullanılır,

bunun dışındaki amaçlar için
kullanımı uygun değildir.

• Üretici, hatalı kullanım veya
taşıma nedeniyle oluşan herhangi
bir zarardan dolayı sorumluluk
kabul etmez.

• Satın almış olduğunuz ürünün
kullanım ömrü 10 yıldır. Bu,
ürünün tanımlandığı şekilde
çalışabilmesi için gerekli yedek
parçaları bulundurma süresidir.

1.3 Çocuk güvenliği
• Ambalaj malzemeleri çocuklar için

tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacağı bir
yerde saklayın.

• Elektrikli ürünler çocuklar için
tehlikelidir. Ürün çalışırken çocuk-
ları üründen uzak tutun. Ürünle
oynamalarına izin vermeyin.
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Önemli Not:
Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır, evde ve aşağıda�belirtilen�mekanlarda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
– Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel�mutfaklarında;
– Çiftlik evlerinde
– Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
– Pansiyon türü mekanlarda
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1- Tampon plastiği
2- Emniyet ventili
3-Flanş contası
4- Mekanik termostat
5- Servis kapağı
6- Alt plastik
7- Düğme
8- Kazan flanşı
9- Anot
10- Rezistans
11- Bulp borusu

12- Dış gövde
13- İç kazan
14- Sıcak su borusu
15- Monoblok poliuretan
16- Üst plastik
17- Askı braketi
18- Şalter
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1800 W
230 V AC, 50 Hz

10 - 75°C
Standart (Ledli)
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Monoblok poliüretan
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IP 25
Mg Anot / Emaye

50 65 80
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Ürün içerisinde bulunan ısıtıcı devreye 
girdiğinde ısıtıcı sembolü altında yer alan ışık 
(Şekil 2) sürekli yanmaktadır.

Su temizliği ve koruma fonksiyonu:
Cihazın içerisindeki su temizliği için suyu 
haftada bir kez en az bir saat boyunca 60°C’nin 
üstünde ısıtınız.

Donmaya karşı korumanın ayarlanması:
Bu fonksiyonu günlerce evde bulunmamanız 
durumunda kullanabilirsiniz. Ayar düğmesini 
don sembollü mavi alana çevirerek fonksiyonu 
etkinleştirebilirsiniz.

Donmaya karşı fonksiyonu, ürün sigortasını 
kapatırsanız müdahale etmez.

Cihazınızda su sıcaklığı 6°C’nin altına düştüğün-
de donma koruma özelliği devreye girer ve su 
sıcaklığınız 10°C’ye çıkarılarak suyun donması 
önlenmiş olur.

Ürününüzü elektrik gücü geldiğinde güç ışığı 
sürekli (Şekil 1) yanmaktadır.

ECO Mod: Bu özellik cihazı optimum sıcaklık 
seviyesinde çalıştırarak, enerji harcamanızı en 
ekonomik şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacak-
tır. Bu mod süresince cihazınız 47-53 °C 
aralığında çalışacaktır.

Şekil 1

Şekil 2
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uygun (en az, tip H05VV-F 3GX1,0 mm2) kablo

Cihazla birlikte verilen askı vidalarını dübellere 
yerleştirin. Dübelleri ve askı vidalarını duvara 
yerleştirdikten sonra termosifonunuzun 
ısıtıcınızın üzerindeki askı sacını askı vidasına 
yerleştirin. Termosifonunuzu yere dik gelecek 
şekilde tampon plastikleri ile ayarlayın.
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Termostat ayar düğmesini saat ibresinin tersi 
yönünde döndürerek Şekil 1'de görülen 
pozisyona getirin.

Şekil 1
ECO
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0850 210 0 888Web sitesi
Çağrı merkezi

musteri.hizmetleri
@arcelik.com 0216 423 23 53

Bașvuru Konusu
Müșteri Adı, Soyadı

Müșteri Telefonu
Müșteri Adresi

Müșteri Bașvurusu1

2

3

4

Bașvuru kaydı

Hizmet talebinin alınması

Memnun Memnun
değil

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

Müșteri memnuniyetinin alınması

5 Bașvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Yetkili Servis Yetkili Satıcı Faks 



Müșteri Memnuniyeti Politikası

• Müșterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karșılamaktan mutluluk duyarız.
Kanallarımız:

- www.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

• 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)

Müșteri Hizmetleri

* 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:

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

- 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.



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.Ș. tarafından üretilmiștir. 
Menșei: Türkiye



GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2)

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, 
 
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,
 
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) lgili 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: 
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  

34445, Sütlüce / İSTANBUL
Cinsi:
Modeli:  

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:   
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Süresi: 

Arçelik
Elektrikli Termosifon
T 7350 B - T 7365 B -         
T 7380 B

3 YIL
20 İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı: Fatura Tarih ve Sayısı:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu:  Yetkilinin İmzası: 
Faks:        Firmanın Kaşesi: 

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

ELEKTRİKLİ TERMOSİFON 
GARANTİ BELGESİ
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