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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müșterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ișlemlerinden geçirilen üründen en iyi
verimi almanızı istiyoruz.
Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle okuyun
ve bir bașvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü bir bașkasına devretmeniz halinde,
kılavuzu da verin.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir șekilde
kullanmanıza yardımcı olur.
• Ürünü kurmadan ve çalıștırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
• Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
• Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulașabileceğiniz bir
yerde saklayın.
• Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun.
Bu kullanma kılavuzunun bașka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.
Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir șekilde belirtilmiștir.

Semboller ve açıklamaları
Kullanma kılavuzunda șu semboller yer almaktadır:
C Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
A Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karșı uyarı.
B Elektrik çarpmasına karșı uyarı.
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Teknik özellikler
ARGT02T-L
ARGT02T-R

ARGT03T-L
ARGT03T-R

ARGT04T-L
ARGT04T-R

357
286
173
0,133
2,1
1,7
4,8
10
37
32
23
36

750
594
453
0,171
3,5
2,92
8,46
28/30
47
41
35
62

826
683
524
0,213
4,35
3,41
10,44
18/25
50
45
39
68

Güç Kayna
Hava Debisi (Kuru)

Yüksek
Orta
Dü ük

kg/s

Su Debisi
So utma Kapasite
Is tma Kapasite
Su Bas nç Kayb
Ses Bas nç Seviyesi
Çekilen Güç
klim S n f
Ürün Ebatlar
Ürün Ebatlar
A rl k

C
C
C
C

m³/h

Toplam
Duyulur
Toplam

KW

Soğutma/ Isıtma kPa

H
M
L

dBA
W

Ambalajs z
Ambalajl
Net
Paketlenmi

mm
kg
kg

498,5*233,6*696,5

886,5*498,7*237

546*285*736

920*546*281

11.3
12.5

15.5
17

17
19

ARGT05T-L
ARGT05T-R

220~240/50
1169
946
565
0,333
5,0
3,9
11,6
23
47
42
30
100
T1

ARGT06T-L
ARGT06T-R

ARGT08T-L
ARGT08T-R

1326
1122
714
0,333
6,7
5,6
15,4
28
47
43
32
123

1805
1520
1122
0,442
8,7
7,5
19,9
23
48
43
35
153

498,5*233,6*1186,5 498,5*233,6*1329,5 498,5*233,6*1679,5
546*285*1716
546*285*1226
546*285*1366

24
26

26.7
29.2

Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde
değișiklik yapılabilir.
Kılavuzda yer alan șekiller șematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.
Ürünün üzerinde bulunan ișaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı
dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında
elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam șartlarına göre
değișebilir.
Katalog verileri, standart test sonuçlarına göre verilen enerji tüketimi değerleridir.

*

Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27/19ºC KT/YT ve 7/12ºC su giriș/çıkıș sıcaklığı
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 19ºC KT ve 70/50ºC su giriș/çıkıș sıcaklığı
** Harici statik basıncı "0 Pa" dır.
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35.2
38.4
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Önemli güvenlik talimatları

Bu bölümde, kișisel yaralanma ya da
maddi hasar tehlikelerini önlemeye
yardımcı olacak güvenlik talimatları yer
almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması
halinde her türlü garanti geçersiz olacaktır.

•

Genel güvenlik
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Hava akımının uzun süre doğrudan
vücudunuza gelmemesine dikkat edin.
Ürünü șartlara ve sağlık koșullarına en
uygun sıcaklığa ayarlayın.
Üründen tahliye edilen suyu içmeyin.
Aksi taktirde ciddi sağlık problemleriyle
karșılașabilirsiniz.
Ürünü hiç hava almayan alanlarda
uzun süre kullanmayın.
Ürünü ocak vb. cihazlarla aynı
anda çalıștırırken ortamı ara sıra
havalandırın.
Ürünü durdurduktan sonra tekrar
çalıștırmak için 3 dakika bekleyin.
Tesisatınızın sigortası atabilir.
Nem çok yüksekse ya da kapı veya
pencere açıksa ürünü uzun süre çalıșır
halde bırakmayın.
Ürünü, “Teknik özellikler” tablosundaki
değerlere uygun bir sigorta tarafından
korunan topraklı bir elektrik
șebekesine bağlayın. Transformatörlü
ya da transformatörsüz kullanımda,
topraklama tesisatını ehliyetli bir
elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin.
Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun
topraklama yapılmadan kullanılması
halinde ortaya çıkacak zararlardan
firmamız sorumlu olmayacaktır.
Șebeke geriliminin ürüne uygun
olduğundan emin olun.
Ürüne doğru yanıcı ve soğutucu gazlar
içeren spreyler sıkmayın.
Ürünün bulunduğu ortamda yanıcı gaz
kaçağı meydana geldiğinde, ürünü
kapatın. Ortamı iyice havalandırmadan
tekrar çalıștırmayın.
Ürünün ve güç kablosunun
yakınında ısıtıcı cihazlar koymayın.
Bu cihazlardan yayılabilecek așırı ısı,
ürünün plastik parçalarında erimeye
neden olabilir.
Elektrikler kesildiğinde veya fırtına
durumunda fiși prizden çekin. Bunu

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
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ihmal etmek yangın veya elektrik
çarpmasıyla sonuçlanabilir.
Güç kablosu fișinin kirli, kopmuș,
kırılmıș olmadığını kontrol ettiğinizden
emin olun. İhmal ederseniz elektrik
çarpması veya üründe hasara sebep
olabilir.
Ürüne ıslak elle dokunmayın,
çalıștırmayın, tamir etmeyin. İhmal
ederseniz elektrik çarpması veya
üründe hasara sebep olabilir.
Elektrik kablosu arızalı ise ürünü
çalıștırmayın. Yetkili Servisi arayın.
Ürünün elektrik kablosunu çekerek
zorlamayın. Kabloda olușabilecek
herhangi bir hasar elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Elektrik kablosunu ısı kaynaklarından
uzak tutun.
Elektrik kablosunun üzerine hiçbir eșya
koymayın.
Ürün uzun süre kullanılmayacaksa,
elektrik bağlantısını sigortadan kesin.
Ürün herhangi bir șekilde ıslanırsa
Yetkili Servis ile iletișim kurun.
Elektriksel parçaların suyla temasını
engelleyin. Ürünün elektriksel parçaları
suyla temas ettiyse ürünü kapatın ve
Yetkili Servisi arayın.
Üründen garip bir ses, duman ve koku
gelirse ürünü sigortadan kapatın ve
Yetkili Servisi arayın.
Kurulum, bakım, temizlik ve tamir
ișlemleri sırasında ürünün sigortadan
elektriğinin kesildiğinden emin olun.
Kurulum ve tamir ișlemlerini her zaman
Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan
kișiler tarafından yapılan ișlemler
nedeniyle doğabilecek zararlardan
üretici firma sorumlu tutulamaz.
İnsanları, hayvanları veya bitkileri
GBODPJMEFO çıkan sıcak veya soğuk
rüzgara maruz bırakmayın.
Sadece servis parça listesinde
belirtilen parçaların kullanıldığından
emin olun. Asla cihaz üzerinde
değișiklik yapmayın. Aksi taktirde
ölüme, ciddi yaralanmalara veya
üründe hasara sebep olabilir.

Sel baskını gibi durumlarda GBODPJM su
altında kalırsa yetkili servisle temasa
geçin. İhmali durumunda patlama
veya yangına sebep olabilir.
• 'BODPJMJO üzerine herhangi bir nesne
koymayın. Ürün bozulabilir.
• İç kısmın temizliği için yetkili servis
ya da ürünü satın aldığınız bayi ile
temasa geçin. Yüzeyde korozyon ve
hasara neden olduğu için deterjan
kullanılmamalıdır.
•

Kullanım amacı
•
•

•

Bu ürün kapalı mekanlarda kullanılmak
üzere tasarlanmıștır.
Bu ürün, yanlarında güvenliklerinden
sorumlu olacak veya onlara ürünün
kullanımıyla ilgili gerekli talimatları
verecek bir kiși bulunmadığı sürece
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeteneklerinde yetersizlik bulunan
veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan
kișiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılması için tasarlanmamıștır.
Ürünü, bulunduğunuz mekanı
soğutmak dıșında (örn. ; hassas
aygıtların, gıdaların, evcil hayvanların,
bitkilerin ve sanat eserlerinin
korunması) için kullanmayın. Ürün özel
bir soğutma sistemi değildir. Bu gibi
kullanımlar bu öğelere zarar verebilir.

Çocuk güvenliği
•

•
•

Elektrikli ürünler çocuklar için
tehlikelidir. Ürün çalıșırken çocukları
üründen uzak tutun ve ürünle
oynamalarına izin vermeyin.
Özellikle küçük çocukların ve
yașlıların bulunduğu odaların sıcaklık
düzeylerine dikkat edin.
Ambalaj malzemeleri çocuklar için
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
çocukların ulașamayacakları bir yerde
muhafaza edin.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve
Atık ürünün elden çıkarılması

C
C

Bu ürün, T.C. Çevre ve Șehircilik Bakanlığı
tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve
Elektronik Eșyaların Kontrolü
Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı
maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine
uygundur. Bu ürün, geri dönüșümlü ve
tekrar kullanılabilir nitelikteki
yüksek kaliteli parça ve
malzemelerden üretilmiștir. Bu
nedenle, ürünü hizmet ömrünün
sonunda evsel veya diğer atıklarla
birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüșümü için bir toplama
noktasına götürün. Bu toplama noktalarını
bölgenizdeki yerel yönetime sorun.
Kullanılmıș ürünleri geri kazanıma vererek
çevrenin ve doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olun. Ürünü
atmadan önce çocukların güvenliği için
elektrik fișini kesin.

Ambalajın imha edilmesi
Ürünün ambalajı geri dönüșümlü
malzemelerden üretilmiștir. Atık
talimatlarına uygun bir șekilde tasnif
ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle
birlikte atmayın.

Pratik ve yararlı bilgiler
•
•
•

•
•

Parçaların sökülmesi, ilgili yerel ve
ulusal mevzuatlara uygun olarak
yapılmalıdır.
Sistemi kendiniz sökmeyin. Sistemin
sökülmesi veya diğer parçalarla ilgili
ișlemler Yetkili Servis tarafından ilgili
yerel ve ulusal mevzuatlara göre
yapılmalıdır.
7 TR

Odanızı așırı soğutmayın. Bu hem
sağlığınız için iyi değildir, hem de fazla
elektrik sarfiyatına neden olur.
Ürün çalıșırken, güneș ıșınlarının
doğrudan içeri girmesine engel olun,
güneșlik ve perdeleri kapalı tutun.
Kafeterya, pastane gibi kapıların
sürekli açık olduğu büyük mekanlarda
hava perdelerinin kullanılması elektrik
sarfiyatını azaltarak, üründen daha iyi
verim elde edilmesini sağlayacaktır.
Bu durumda ortam istenilen sıcaklığa
daha çabuk ulașır.
Serin ve sıcak havayı oda içinde
tutmak için, kapı ve pencereleri
mümkün olduğunca kapalı tutun.
Ürünün çalıșması sırasında pencereler
kapalı tutulduğundan, belli aralıklarla
pencereleri açarak odayı havalandırın.

3

Kurulum

Ürünün kurulumu için size en yakın
Yetkili Servise bașvurun. Ürünü kullanıma
hazır duruma getirmek için Yetkili Servisi
çağırmadan önce, elektrik tesisatı ve su
tahliyesinin uygun olduğundan emin olun.
Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı
çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.
C Kurulum yerel standartlara uygun
olarak yapılmalıdır veya yerel
standartların olmadığı durumda the
National Electrical NFPA 70/ANSI C11003’e uyulmalıdır.
C Ürünün yerleștirileceği yerin ve
ayrıca elektrik ve atık su tesisatının
hazırlanması müșteriye aittir.
C Ürün kablo bağlantısı sıkı ve güvenli
hale getirilmeli ve kablo terminal
bloklarından herhangi bir yük
tarafından çekilmeyecek șekilde uygun
bir yol takip etmeli. Uygun olmayan
bağlantı ısı üretimine veya yangına
sebep olabilir.
C Kontrol kutusunun paneli ve kapağını
güvenli șekilde kurun.
C Ürünü patlama veya yanma tehlikesi
olan yerlerin yakınına kurmayın.
Patlamaya veya yanmaya sebep
olabilir.
C Vida, çivi veya pil gibi paketli
malzemeleri kurulumdan veya
tamirden sonra dikkatli kullanın. Aksi
halde ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.
B Kurulum ve elektrik bağlantıları Yetkili
Servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili
olmayan kișiler tarafından yapılan
ișlemler nedeniyle doğabilecek
zararlardan üretici firma sorumlu
tutulamaz.
A Ürünü kurmadan önce üzerinde
herhangi bir hasar olup olmadığını
kontrol edin. Ürün hasarlıysa
kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı
ürünler güvenliğiniz için tehlike
olușturur.
C Borulamada uygun yalıtım malzemesi kullanınız.
C Su boruları ve borular üzerindeki bütün
parçalar yalıtılmalıdır.

C

Hava kanallarının da yalıtılması gerekmektedir.

Kurulum için doğru yer
•

•
•

Ürünü bozuk yüzeye veya düșme
tehlikesi olan yere monte etmeyin.
Ölüme, ciddi yaralanmalara veya ürün
hasarına neden olabilir.
Ürünü donma ihtimali olmayan
ortamlarda sabit ve düz bir zemine
kurun.
Kurulum alanının zaman içinde
bozulmayacağından emin olun.

Elektrik bağlantısı
Ürünü, “Teknik özellikler” tablosundaki
değerlere uygun bir sigorta tarafından
korunan topraklı bir elektrik șebekesine
bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere
uygun topraklama yapılmadan kullanılması
halinde ortaya çıkacak zararlardan
firmamız sorumlu olmayacaktır.
• Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu
olmalıdır.
• Ürünün sigortası, kurulumdan sonra
kolay erișilebilir olmalıdır.
• Voltaj ve izin verilen sigorta koruması
“Teknik özellikler” bölümünde
belirtilmiștir. Evinizdeki sigortanın akım
değeri “Teknik özellikler” tablosuna
uygun değilse ehliyetli bir elektrikçiye
uygun amperlik bir sigorta bağlatın.
• Belirtilen voltaj, șebeke voltajınıza eș
değer olmalıdır.
• Uzatma kabloları ya da çoklu
prizlerle bağlantı yapmayın. Kablo
çizilmiș, soyulmuș, așınmıșsa veya
bozulmușsa kabloyu değiștirin. İhmal
ederseniz elektrik çarpması veya
üründe hasara sebep olabilir.
• Hasar görmüș güç kablosunu, fiși ve
prizi kullanmayın. Bunu ihmal etmek
yangın veya elektrik çarpmasıyla
sonuçlanabilir.
• Ana sigorta ve șalterlerde en az 3 mm
kontak açıklığı olmalıdır.
• Topraklama kablosunu gaz borularına,
paratonere veya telefon toprak
bağlantısına bağlamayın. İhmal
ederseniz elektrik çarpması veya
üründe hasara sebep verebilir.
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B Ürünün hasar görmüș elektrik
B

kablosu Yetkili Servis tarafından
değiștirilmelidir.
Ürün arızalı ise onarılmadan
çalıștırılmamalıdır! Elektrik çarpma
tehlikesi vardır!

İlk kullanım
Ürünü kullanmaya bașlamadan önce
“Önemli güvenlik talimatları” ve “Kurulum”
bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkların
yapıldığından emin olun.

Ürünün tașınması
Ürünü bașka bir yere tașımanız gerekirse,
Yetkili Servis Merkezi ile iletișim kurun.
• Ürünü paketinden çıkartırken ve
kurarken dikkatli olun. Aksi taktirde
ciddi șekilde yaralanabilir veya ürüne
hasar verebilirsiniz.
• Cihaz tașınırken en az iki kiși veya
bir forklift kullanın. Aksi taktirde
yaralanmaya sebep olabilir.
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FMFLUSJLIBUULVMMBOO
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,VSVMVNJÎJOIFS[BNBOCBZJJZBEB
:FUMJMJ4FSWJT.FSLF[JJMFJMFUJŖJNLVSVO

.POUBKEBOTPOSBTVT[ESNB[MLUFTUJ
ZBQMNBMES

5BIMJZFIPSUVNVOV TVZVOEPļSVCJS
CJÎJNEFUBIMJZFFEJMNFTJOJTBļMBZBDBL
ŖFLJMEFUBLO

ÃSàOàEPļSVEBOEFOJ[LFOBSOEB
BŖSUV[MVIBWBZBNBSV[LBMBDBļ
CJSZFSFLVSNBZO

,VSVMVNJÎJOEPľSVZFS
'BODPJMDJIB[O[BŖBļEBLJLPŖVMMBSBVZBO
CJSLPOVNBNPOUFFEJO
t .POUBKOZBQMBDBļZFSàOJUFOJOBļSMļOO
EÚSULBULBEBSCJSBļSMļLPMBZDB
UBŖZBCJMNFMJEJS
t .PUBKZBQMBDBLZFSEFŖFLJMEFLJHJCJ
JODFMFNFZBQMBCJMNFMJEJS
t .POUBKZBQMBDBLZFSEà[PMNBMES
t
.POUBKZBQMBDBLZFSTVUBIMJZFTJOJO
LPMBZDBZBQMBCJMNFTJOFVZHVOPMNBMES
 ĞFLJMEFLJHJCJCJSUBIMJZFFļJNJFMEF
FEFCJMNFLJÎJOVZHVO)CPZVUV
t
.POUBKZBQMBDLZFSFMFLUSJLTFMQBSB[JUUFO
FULJMFONFNFMJEJS
t
ÃOJUFOJOZBOOEBIJÎCJSTWFZBCVIBS
LBZOBļPMNBNBMES
ÃTUUFOHÚSàOàN

$JIB[LVSBSLFOEà[UVUVO

"SLB

 CJSJNNN 

½O

½OEFOHÚSàOàN

ÃSàO JLJWFZBEBIBGB[MBLJŖJJMF
LBMESMNBMWFZBUBŖONBMES
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t $JIB[JMFBTLDWBUBMBSBSBTOEBLJ
LPOVNJMJŖLJTJOJUFZJUFEJO

.4PNVOV 9
:FSFMPMBSBL
.413POEFMB 9 UFNJOFEJMFCJMJS
.3POEFMB 9

.3POEFMB

9

.413POEFMB 9

.4PNVOV

:FSFMPMBSBL
UFNJOFEJMFCJMJS

9

5BWBO
4FSWJTCPŖMVļV

"TLDWBUBMBSOOLPOVNV
t (FSFLTJ[UJUSFŖJNJFNNFTJJÎJOàOJUF
LBOBMBFTOFLCBļMBOUQBSÎBTJMF
CBļMBONBMES
t)BWBHFSJEÚOàŖàOFGJMUSFLPOVMNBMES

%SFOBK5BWBT

t 4BCJUMFNFDWBUBMBSOOLPOVNVOVTFÎJQ
JŖBSFUMFZJO
"TLDWBUBMBSOUBWBOBUFTQJUFUNFLJÎJO
t
BOLSBKWFSPOEFMBZBTLDWBUBMBSOB
ZFSMFŖUJSJO
t
"TLDWBUBMBSOBOLSBKBTLDBNPOUF
FEJO
t
.POUBKQMBLBMBSOBTLDWBUBMBSOB
 UFTWJZFZJLBCBDBBZBSMBZO TPNVO
SPOEFMBWFZBZMSPOEFMBMBSLVMMBOBSBL
TBCJUMFZJO

,POTPMDWBUBMBSOOLPOVNV
t ,PMBZTVUBIMJZFTJJÎJOàOJUFZJŖFLJMEF
HÚTUFSJMEJļJŖFLJMEFUBIMJZFEFMJļJOFEPļSV
FļJNMJPMBDBLŖFLJMEFNPOUFFEJO
t
.POUBKZBQMBDBLPMBOZFSEà[PMNBMWF
àOJUFOJOBļSMļOUBŖZBCJMNFMJEJS
t
.POUBKZBQMBDBLPMBOZFSEFLJUJUSFŖJN
DJIB[FULJMFZFDFLOJUFMJLUFPMNBNBMES
.POUBKZBQMBDBLPMBOZFSTFSWJT
t
WFSJMFCJMNFTJJÎJOVZHVOPMNBMES
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&TLJ#JOB

:FOJ#JOB

1
2
3
4
5

Ankraj seti
Rondela
Yaylı rondela
Somun
Askı cıvatası

A $JIB[OEàŖNFTJOJÚOMFNFLJÎJOTPNVOV
WFDWBUBZTLO

A ÃOJUFOJONPOUBKFļJNJ LBOBMUJQJàOJUFOJO
UBIMJZFTJBÎTOEBOÎPLÚOFNMJEJS
A #BļMBOUCPSVTVOVONJOJNVNJ[PMBTZPO
LBMOMļNNPMBDBLUS
t .POUBKUBNBNMBOEļOEBàOJUFZBUBZ
WFZBCBļMUBIMJZFIPSUVNVOBEPļSV
NFZJMMJPMNBMES

Termal yalıtım için tortun klipsi
(yerel olarak temin edilir)
Su borusu için termal yalıtım
(yerel olarak temin edilir)
Su borusu rakoru
Su borusu ve termal yalıtım
(yerel olarak temin edilir)

Tavan

Su borusu için termal yalıtım
(yerel olarak
temin edilir)

Doğru

Boru tesisatı için termal yalıtım
(yerel olarak temin edilir)

Yanlıș
Boru tesisatının termal
yalıtımı ile üst üste biner
Termal yalıtım için tortun klipsi (yerel olarak temin edilir)

ÃOJUFOJOFľJNJWFUBIMJZFCPSVTV
t5BIMJZFIPSUVNVOV TVEŖBSBLBDBL
ŖFLJMEFBŖBļEPļSVFļJNMFZFSMFŖUJSJO

,BCMPMBNB
t,BCMPMBSUFSNPTUBUBHÚSFUFLUFL
LPOUSPMLVUVTVà[FSJOEFLJUFSNJOBMMFSF
CBļMBZO
t
ÃOJUFLBCMPMBSOOSFOHJJMFUFSNJOBM
OVNBSBMBSOOàOJUFEFLJMFSMFBZOPMEVļVO
EBOFNJOPMVO

*TMJ[PMBTZPO
:FSFMPMBSBL
5FNJOFEJMFCJMJS 
%SFOBKCPSVTV
:FSFMPMBSBL
5FNJOFEJMFCJMJS 

Burada herhangi bir boșluk kalmadığından emin olun

ÃOJUF

FAN HIZI ANAHTARI
(FAN SPEED SWITCH)

5BIMJZFEFMJļJ

,BQBMPMEVļVOEBOFNJOPMVO

L
GÜÇ KAYNAÐI
(POWER SOURCE)
1Ø 220-240V, 50Hz

t5BIMJZFZJIFS[BNBOJÎJOBŖBļZBEPļSV

FļJNMFZFSMFŖUJSJO JMB 
t)FSIBOHJCJSZVLBSWFZBUFSTBLŖ

FOHFMMFZJO
t5BIMJZFCPSVTVJÎJONNWFZBEBIB

LBMOCJSTMJ[PMBTZPOUFNJOFEJMNFMJEJS

L

N
GND
Y/SR
(GN/YL)

YÜKSEK FAN HIZI (HIGH SPEED)

1

ORTA FAN HIZI (MEDIUM SPEED)

2

DÜÞÜK FAN HIZI (LOW SPEED)

3

NÖTR (NEUTRAL)

4

TOPRAKLAMA (GROUND)

5

L
GÜÇ KAYNAÐI
(POWER SOURCE)
1Ø 220-240V, 50Hz

N
GND
Y/SR
(GN/YL)

H
M
L

YÜKSEK FAN HIZI (HIGH SPEED)

1

ORTA FAN HIZI (MEDIUM SPEED)

2

DÜÞÜK FAN HIZI (LOW SPEED)

3

NÖTR (NEUTRAL)

4

TOPRAKLAMA (GROUND)

5

Yanlıș

*TMZBMUN
5àNTMJ[PMBTZPOMBSMPLBMHFSFLMJMJLMFSFVZHVO
PMNBMESWFNJONNLBMOMļTBļMBNBMES
13 TR

NOTLAR / NOTES
= SAHA KABLOLAMASI (FIELD WIRING)
1 = YÜKSEK FAN HIZI (HIGH SPEED)
2 = ORTA FAN HIZI (MEDIUM SPEED)
3 = DÜÞÜK FAN HIZI (LOW SPEED)
4 = NÖTR (NEUTRAL)
5 = TOPRAKLAMA (GROUND)

SYH (BK)

GND
Y/SR
(GN/YL)

MV (BL)
KRZ (RD)
BYZ (WH)
KVR
(BR)

TRC
(ORG)

ÞASÝ ÜZERÝNE
(ON THE CHASSIS)

NOTLAR / NOTES
= SAHA KABLOLAMASI (FIELD WIRING)
1 = YÜKSEK FAN HIZI (HIGH SPEED)
2 = ORTA FAN HIZI (MEDIUM SPEED)
3 = DÜÞÜK FAN HIZI (LOW SPEED)
4 = NÖTR (NEUTRAL)
5 = TOPRAKLAMA (GROUND)

FAN HIZI ANAHTARI
(FAN SPEED SWITCH)

Doğru

H
M

SYH (BK)
MV (BL)
KRZ (RD)

FAN
MOTOR
1

GND
Y/SR
(GN/YL)

BYZ (WH)

KVR
(BR)

ÞASÝ ÜZERÝNE
(ON THE CHASSIS)

FAN
MOTOR
2

KVR
(BR)

TRC
(ORG)
GND
Y/SR
(GN/YL)

TRC
(ORG)

#BŖMBOHÎWPMUBKOO UJQFUJLFUJOEFZFS
BMBOOPNJOBMWPMUBKOZà[EFhOEBO
ZàLTFLCJSTFWJZFEFUVUVMEVļVOEBO
FNJOPMVO
,BCMPLBMOMļOO HàÎLBZOBļUFLOJL
Ú[FMMJLMFSJOEFCFMJSUJMEJļJHJCJPMEVļVO
EBOFNJOPMVO ½[FMMJLMF LBCMPV[VO
MVļVJMFLBMOMļBSBTOEBLJJMJŖLJZF
EJLLBUFEJO
*TMBLWFZBSVUVCFUMJZFSMFSFNVUMBLB
UBLOLBÎBLBLNSPMFTJUBLO
"ŖBļEBLJTPSVOMBS WPMUBKEàŖàŖàOEFO
LBZOBLMBOZPSPMBCJMJS

/03."-,&4Č5"-"/*
"-"/NN¤

*1

</


PP

t.BOZFUJLBOBIUBSEBUJUSFŖJN CVOBCBļM

PMBSBLLPOUBLOPLUBTOEBIBTBS TJHPSUB

OOBUNBT BŖSZàLLPSVNBDJIB[OO
OPSNBMJŖMFZJŖJOEFCP[VMNB

5FSNJOBMCMPLLBQBļ

A #FTMBNBLBCMPTVIBTBSHÚSNàŖTF

5BIMJZFZJLPOUSPMFUNF

àSFUJDJWFZBTFSWJTUFNTJMDJTJOEFO
BMOBOÚ[FMCJSLBCMPWFZBHSVQMB
EFļJŖUJSJMNFMJEJS

t&WBQPSBUÚSà[FSJOFCJSZBEBJLJCBSEBL

TVQàTLàSUàO
t
ÃOJUFOJOUBIMJZFIPSUVNVOEBTVZVOIFS
IBOHJCJST[OUZBQNBLT[OBLUļOEBO

FNJOPMVO

A ÃOJUFZFCBļMBOBOHàÎLBCMPTV

BŖBļEBLJUFLOJLÚ[FMMJLMFSF LBVÎVL
ZBMUN )3/'UJQJ)"3WFZB4""
POBZM VZHVOPMNBMES

A 5FSNJOBMWJEBMBSOOTLDBTBCJUMFO

EJļJOEFOFNJOPMVO
$JIB[JÎJOEBJNBBZSCJSFMFLUSJLIBUU
LVMMBOO,BCMPCBļMBOUTZÚOUFNJJÎJO
ZBOQBOFMEFCVMVOBOEFWSFŖBNTO
J[MFZJO
(àÎLBZOBļJMFàOJUFBSBTOEBCJS
EFWSFLFTJDJŖBMUFSCVMVOEVSVO
,BCMPMBSFMFLUSJLCBļMBOUFMFNBOMB
SOOJÎJOEFTBCJUMFZFOWJEB OBLMJZF
TSBTOEBàSàOàONBSV[LBMBDBļUJUSF
ŖJNMFSEFOEPMBZHFWŖFNJŖPMBCJMJS#V
CBļMBOUFMFNBOMBSOLPOUSPMFEJOWF
JZJDFTLMNŖPMEVLBMSOEBOFNJOPMVO
 (FWŖFLPMNBMBSIBMJOEF LBCMPMBSZB
OBCJMJS
(àÎLBZOBļUFLOJLÚ[FMMJLMFSJ
&MFLUSJLTFMLBQBTJUFOJOZFUFSMJPMEVļVO
EBOFNJOPMVO
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%FWSFLFTJDJ

)BWBHJSJŖZBEBÎLŖOFOHFMMFNFZJO

t(àÎLBZOBļJMFàOJUFBSBTOBZBZHO
LVMMBOMBOCJSEFWSFLFTJDJŖBMUFSLVMMBOO
5àNHàÎIBUMBSOLFTNFZFZFUFDFLCJS
t
EFWSFLFTJDJDJIB[UBLMNBMES
"OBHàÎLBZOBļ

5FNJ[MJLJÎJOZVNBŖBLCJSCF[LVMMBOO
4FSUEFUFSKBOMBS ÎÚ[àDàMFSWC
LVMMBONBZO

%FWSFLFTJDJ
)BWB
ĠBSUMBOESD

(FDJLNFMJUJQ
TJHPSUB
LVMMBOMNBMES

%FWSFLFTJDJŖBMUFSJOLBQBTJUFTJ.$"JMF
.01BSBTOEBPMNBMES
.$" Y.PUPS"LN
.0" Y.PUPS"LN

,VMMBON
$JMEJOJ[JV[VOTàSFEPļSVEBOTPļVL
IBWBZBNBSV[CSBLNBZO )BWBBLN
JÎJOEFPUVSNBZO

ÃSàOà ZJZFDFLMFSJO TBOBUFTFSMFSJOJO
WCLPSVONBTHJCJÚ[FMBNBÎMBSJÎJO
LVMMBONBZO#V IBTTBTCJSTPļVUNB
TJTUFNJEFļJM HFOFMBNBÎMCJSŖBSUMBO
ESNBDJIB[ES

)BWBGJMUSFOJ[JEFļJŖUJSJSLFOàSàOàO
NFUBMLTNMBSOBEPLVONBZO#V
LTNMBSÎPLLFTLJOEJS

'JMUSFZJIFS[BNBOJÎJOTLCJSŖFLJM
EFUBLO'JMUSFZJIFSJLJIBGUBEBCJSZB
EBHFSFLJZPSTBEBIBTLZLBZO
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$JIB[OÎBMŖSLFOFMJOJ[JWFZBIFSIBOHJ
CJSOFTOFZJIBWBHJSJŖWFÎLŖMBSOB
TPLNBZO

$JIB[EBOUBIMJZFFEJMFOTVZVJÎNFZJO
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#BLNWF5FNJ[MJL

5FNJ[MJL
5FNJ[MJLUFOÚODFTJTUFNJLBQBUO5FNJ[
MFNFLJÎJOZVNVŖBLWFLVSVCJSCF[MF
TJMJO"ļBSUDZBEBBŖOESDNBEEFMFS
LVMMBONBZO

C

ČÎàOJUFUFNJ[MFNFEFOÚODFFMFLU
SJLCBļMBOUTLFTJMNFMJEJS
t'JMUSFZJFMFLUSJLMJTàQàSHFZMFWFZBML
TBCVOMVTVZMBUFNJ[MFZJO

t4VZMBZLBOELUBOTPOSBHàOFŖBMNB

ZBOCJSBMBOEBJZJDFLVSVUVO

t)BWBGJMUSFTJOJUFLSBSUBLO



4BLMBNB
)BWB'JMUSFTJ

)BWBGJMUSFTJ
tČÎàOJUFOJOBSLBUBSBGOEB FNNFUB
SBG CVMVOBOIBWBGJMUSFMFSJIBGUBEB
CJSWFZBHFSFLJZPSTBEBIBTLLPOU
SPMFEJMNFMJWFUFNJ[MFONFMJEJS

$JIB[V[VOTàSFÎBMŖUSMNBZBDBLTB
t$JIB[ZBMO[IBWBTJSLàMBTZPOVZBQB
DBLŖFLJMEFTBBUÎBMŖUSO#V
JŖMFNUàNQBSÎBMBSOLVSVNBTOTBļ
MBZBDBLUS
t4JHPSUBZLBQBZO
A $JIB[V[VOTàSFLVMMBOMNBZBDBLTB
TJHPSUBZLBQBUO
5P[WFLJSUPQMBONBTZBOHOBOFEFO
A
PMBCJMJS
$JIB[UFLSBSLVMMBOMBDBLTB
t$JIB[OHJSJŖWFÎLŖOOCMPLFFEJMNF
EJļJOEFOFNJOPMVO

)BWB'JMUSFTJ

"ŖBļEBLJNBM[FNFMFSJBTMBLVMMBONBZO
t¡$hEFOTDBLTVEFGPSNBTZPOB
WFWFZBSFOLCP[VMNBTOBOFEFO
PMBCJMJS
t6ÎVDVNBEEEFMFSDJIB[OZà[FZMFSJOF
[BSBSWFSFCJMJS
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 Problemler için çözüm önerileri
Klima çalıșmıyor.
t 4JHPSUBWFZBEFWSFLFTJDJBUNŗPMBCJMJS4JHPSUBOOBUQBUNBEļOWFEFWSF
kesiciyi kontrol edin.
t ;BNBOMBZDZBOMŗBZBSMBONŗPMBCJMJS;BNBOMBZDZBZBSMBNBTSBTOEBCJSIBUB
yapıp yapmadığınızı kontrol edin.
Klima etkili olarak soğutmuyor veya ısıtmıyor.
t 'JMUSFLJSMJPMBCJMJS'JMUSFOJOLJSMJPMVQPMNBEļOLPOUSPMFEJO
t 6ZHVOTDBLMLTFÎJMNFNJŗPMBCJMJS4DBLMLBZBSOOEPļSVZBQMQZBQMNBEļO
kontrol edin.
t'BODPJMJJMLÎBMŗUSEļO[EBPEBÎPLTDBLPMBCJMJS'BODPJMJJMLÎBMŗUSEļO[EB
PEBçok sıcak ise soğutma için biraz bekleyin.
t ÃOJUFEŗBSEBOIBWBBMBNZPSPMBCJMJSÃOJUFOJOIBWBHJSJŗWFÎLŗ
pencerelerinin önünde bir engel olup olmadığını kontrol edin.
Odada tuhaf bir koku var.
t 0EBEBLJFŗZBMBSLPLVZBQZPSPMBCJMJS,PLVOVOEVWBSEBLJ IBMMBSEBLJ 
mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanıp
kaynaklanmadığını kontrol edin.

A Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın
aldığınız bayi ya da Yetkili Servise bașvurun. Çalıșmayan ürünü kendiniz onarmayı
asla denemeyin.
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Tüketici hizmetleri

Değerli Müșterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat
hizmet vermektedir.
Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu
tușlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak
ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep
edebilirsiniz.
Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüșmeler iletișim
hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin
için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.
tr adresindeki “Tüketici Hizmetleri” bölümünde
bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53
nolu telefona faks çekerek de ulașabilirsiniz.
Yazılı bașvurular için adresimiz:
Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ș. Ankara Asfaltı
Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL
Yetkili servislerimizin, güncel iletișim bilgilerine
www.arcelik.com.tr adresinden ulașabilirsiniz

Așağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Arçelik Çağrı
Merkezi
444 0 888
(Sabit telefonlardan veya
cep telefonlarından alan
kodu çevirmeden arayın*)

Diğer Numara
0216 585 8 888

1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili
Satıcınıza onaylattırınız.
2 Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre
kullanınız.
3 Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda
yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı
Merkezimize bașvurunuz.
4 Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik
kartı”nı sorunuz.
5 İșiniz bittiğinde servis teknisyeninden “Hizmet
Fiși” istemeyi unutmayınız. alacağınız “Hizmet
Fiși” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek
herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6 Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma süresi)

Müșteri Memnuniyeti Politikası
Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müșteri istek ve önerilerinin müșteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan
(çağrı merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, șeffaf
ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı,
değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileștirildiği, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul
etmiș müșteri odaklı bir yaklașımı benimsemekteyiz.
Yaklașımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliștirilmiș olup,
yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

)J[NFUUBMFCJOJOEFļFSMFOEJSJMNFTJ
1

-ÍìTERIBAìVURUSU

Web sitesi

2

AéRMERKEZI

FAX

"AìVURUKAYD

@L[RPSPZH[ÛJÛ

3

MUSHIZ ARCELIKCOM

4 ȴ[LYP(KÛ:V`HKÛ
4 ȴ[LYP;LSLMVU\
4 ȴ[LYP(KYLZP

hHȘYÛTLYRLaP

(IZMETTALEBININALNMAS

(IZMETTALEBIANALIZI
(IZMETHAKKNDAMÍìTERININBILGILENDIRILMESI+EìIF NAKLIYE MONTAJ BILGI ONARM DEéIìIMVB
(IZMETHAKKNDAGEREKLIIìLEMINGEREKLEìTIRILMESI

4

2ANDEVUALNPHIZMETINGEREKLEìTIRILMESI

5

-ÍìTERIMEMNUNIYETININALNMAS
Memnun

6

Memnun
DeéIL

"AìVURUKAYDNNKAPATLP BILGILERINSAKLANMAS
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Kullanım Hataları ve Garanti
ile İlgili Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar

$úD÷ÕGDEHOLUWLOHQVRUXQODUÕQJLGHULOPHVLFUHWNDUúÕOÕ÷ÕQGD\DSÕOÕU%XGXUXPODULoLQJDUDQWLúDUWODUÕX\JXODQPD]

1) .XOODQÕPKDWDODUÕQGDQND\QDNODQDQKDVDUYHDUÕ]DODU
2) 0DOÕQWNHWLFL\HWHVOLPLQGHQVRQUDNL\NOHPHERúDOWPDWDúÕPDYEVÕUDVÕQGDROXúDQKDVDUYHDUÕ]DODU
3) 0DOÕQNXOODQÕOGÕ÷Õ\HULQHOHNWULNVXGR÷DOJD]WHOHIRQYEúHEHNHVLYHYH\DDOW\DSÕVÕND\QDNOÕPH\GDQDJHOHQKDVDUYHDUÕ]DODU
4) 'R÷DROD\ODUÕYH\DQJÕQVXEDVNÕQÕYEND\QDNOÕPH\GDQDJHOHQKDVDUYHDUÕ]DODU
5) 0DOÕQWDQÕWPDYHNXOODQPDNÕODYX]ODUÕQGD\HUDODQKXVXVODUDD\NÕUÕNXOODQÕOPDVÕQGDQND\QDNODQDQKDVDUYHDUÕ]DODU
6) 0DOÕQVD\ÕOÕ7NHWLFLQLQ.RUXQPDVÕ+DNNÕQGDNL.DQXQXQGDWDULIHGLOHQúHNOLLOHWLFDULYH\DPHVOHNLDPDoODUODNXOODQÕPÕ
GXUXPXQGDRUWD\DoÕNDQKDVDUYHDUÕ]DODU

0DOD\HWNLVL]NLúLOHUWDUDIÕQGDQEDNÕPRQDUÕPYH\DEDúNDELUQHGHQOHPGDKDOHHGLOPHVLGXUXPXQGDPDODYHULOPLúJDUDQWL
VRQDHUHFHNWLU
*DUDQWLX\JXODPDVÕVÕUDVÕQGDGH÷LúWLULOHQPDOÕQJDUDQWLVUHVLVDWÕQDOÕQDQPDOÕQNDODQJDUDQWLVUHVLLOHVÕQÕUOÕGÕU
$UoHOLN$ùWDUDIÕQGDQUHWLOPLúWLU
0HQúHL7UNL\H
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Klima

GARANTİ
BELGESİ
GARANTø ùARTLARI

1) Garanti süresi, mDOÕQWHslim tarihinden itibaren baúlarYH2\ÕOGÕr.
2) Mala iliúkin WDQÕWma ve kullanma NÕODYXzunda gösterLOGL÷L úekilde NXOODQÕOmasÕ ve Arçelik $ù’nin yetkili NÕOGÕ÷Õ servis oDOÕúanlarÕ

GÕúÕQGDNL úDKÕslar tarDIÕQGDQ EDNÕm, onarÕm veya baúka bir nedenle müdahale edilmemiú olmasÕ úarWÕ\OD mDOÕQ bütün parçalarÕ
dahil olmak üzere tamamÕQÕ; malzeme, iúçilik ve üretim hatalarÕQD kaUúÕ mDOÕQ teslim tarihinden itibaren yukarÕGD belirtilen süre
kadar garanti eder.
3) MDOÕQ D\ÕSOÕ ROGX÷XQXQ anlaúÕOmasÕ durumunda tüketici, 6502 sD\ÕOÕ Tüketicinin KorunmasÕ HDNNÕQGD Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan;
a- SözleúPeden dönme,
b-6DWÕú bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarÕOmasÕQÕLsteme,
ç-6DWÕODQÕQD\ÕSsÕz bir misOLLOHGH÷Lútirilmesini isteme,
haklarÕQGDQELrini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarÕm KDNNÕQÕ seçmesi durumunda sDWÕFÕ; iúçilik masrDIÕ GH÷Lútirilen parça bedeli ya da baúka
herhangi bir ad DOWÕQGD hiçbir ücret talep etmeksizin mDOÕQ onarÕmÕQÕ yapmak veya \DSWÕrmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz
onarÕm KDNNÕQÕ üretici veya LWKDODWoÕ\D kaUúÕ da kullanabilir. 6DWÕFÕ üretici ve LWKDODWoÕ tüketicinin bu KDNNÕQÕ kullanmasÕQGDn
müteselsilen sorumludur.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarÕmKDNNÕQÕNXOODQmasÕKDOLQGHmDOÕQ;
- Garanti süresi içinde tekrar arÕzalanmasÕ,
- Tamiri için gereken azami sürenin aúÕOmasÕ,
- Tamirinin mümkün olmDGÕ÷ÕQÕQ yetkili servis istasyonu, sDWÕFÕ üretici veya LWKDODWoÕ tarDIÕQGDQ bir raporla belirlenmesi
durumlarÕQGD;
tüketici mDOÕQEHGHOLDGHsLQLD\ÕSRrDQÕQGDEHGHOLQGLrimini veya imkân varsa mDOÕQD\ÕSsÕz misOLLOHGH÷Lútirilmesini sDWÕFÕdan talep edebilir.
6DWÕFÕWNHWLFLQLQWDOHELQLreddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda sDWÕFÕrHWLFLYHLWKDODWoÕmüteselsilen sorumludur.

6) ølgili mevzuatlarda belirlenen NXOODQÕm ömrü süresince mDOÕQ azami tamir süresi 20 iú gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi

içerisinde mala iliúkin arÕzDQÕQ yetkili servis istasyonuna veya sDWÕFÕ\D bildirimi tarihinde, garanti süresi GÕúÕQGD ise mDOÕn
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baúlar. Garanti kapsamÕ içerisindeki mDOÕQ arÕzasÕQÕQ 10 iú günü içerisinde
giderilememesi halinde, üretici veya LWKDODWoÕ; mDOÕQ tamiri tamamODQÕQFD\D kadar, benzer özelliklere sahip baúka bir malÕ
tüketicinin NXOODQÕmÕQD tahsis etmek zorXQGDGÕr. Benzer özelliklere sahip baúka bir mDOÕQ tüketici tarDIÕQGDQ istenmemesi halinde
üretici veya LWKDODWoÕODr bu yükümlülükten kurtulur. MDOÕQ garanti süresi içerisinde arÕzalanmasÕ durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir.
7) MDOÕQ kullanma NÕODYXzunda yer alan hususlara D\NÕrÕ NXOODQÕOmasÕQGDQ kaynaklanan hasar ve arÕzalar garanti kapsamÕ GÕúÕQGDGÕr.
8) Tüketici, garantiden GR÷DQ haklarÕQÕQ NXOODQÕOmasÕ ile ilgili olarak oÕNDELOHFHN uyuúPazOÕNODrda yerleúim yerinin EXOXQGX÷X veya
tüketici iúlemLQLQ\DSÕOGÕ÷Õ\Hrdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baúvurabilir.
9) 6DWÕFÕ tarDIÕQGDQ bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret %DNDQOÕ÷Õ Tüketicinin KorunmasÕ ve
Piyasa Gözetimi Genel MüdürO÷QHEDúvurabilir.
hUHWLFLYH\DøWKDODWoÕ)LUPDQÕQ
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