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Çaydanlık
 Çay Seti

Kullanma Kılavuzu
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KULLANMA KILAVUZU
Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz 

size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her 
şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı 
elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER
A.Emniyet Kuralları
B.Cihazın Tanıtımı
C.Teknik Özellikler
D.Kullanım
E.Temizlik ve Bakım

A.EMNİYET KURALLARI
•Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
•Cihazınızı kullanmadan önce, cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup 

olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
•Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
•Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım 

sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı 
ve kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.

•Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına 
yerleştirmeyiniz.

•Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına 
yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir. Su ısıtıcınızın sıcak su 
ile dolu olabileceğini unutmayınız.

•Kablonun, masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile 
temas etmemesine dikkat ediniz.

•Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak 
taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.

•Cihazınızın, kettle ve demlik kısımlarını daima sapından tutarak kaldırınız. Dış 
yüzeyleri sıcak olabilir.

•Su kaynarken veya kaynadığında, cihazınızın tutma sapı  dışındaki yerlerine 
dokunmayınız. 
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•Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın ve     
   temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
•Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı (tepsi) ile kullanınız. Başka cihazlara ait 

enerji iletim tabanı kullanmayınız.
•Su kaynadığında cihazınız otomatik olarak kendiliğinden kapanır. Ancak daha önce 

kapatmak istediğinizde, açma/kapama düğmesini kapalı konumuna getirmelisiniz.
•Eğer suyunuzu tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı çalıştırmadan önce 15-20 sn. 

bekleyiniz.
•Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların kullanmasına izin 

vermeyiniz.
•Su kaynarken cihazınızın kapağını kesinlikle açmayınız. Cihazınızdaki kaynamış suyu 

bardağa vb. bir kaba boşaltırken gereğinden fazla eğmeyiniz.
•Cihazınıza MAX. işaretinden daha fazla, MİN. İşaretinde daha az su doldurmayınız.
•Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir 

sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek 
benzeri mekanlarda kullanmayınız.

•Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını ASLA ıslak bırakmayınız. 
Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişini prizden çıkarınız ve tamamen 
kurumadan cihazınız çalıştırmayınız.

•Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
•Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Enerji iletim tabanını temizlerken 

kuru olmasına dikkat ediniz.
•Cihazınız sadece çay yapmak ve su ısıtmak için dizayn edilmiştir. Başka sıvıları 

ısıtmak için kullanmayınız.
•İlk kullanımdan önce bir kere suyu kaynatıp boşaltınız.
•Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.

 - Kullandıktan sonra,
 - Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
 - Temizleme işleminden önce,

•Cihazınızda herhangi bir aksaklık ya da arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle 
çalıştırmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.

•Tamir ve yedek parça için, en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
•Cihazınızda sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları 

en yakın Arnica Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde 
kullanmayınız. 
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UYARI 
  • Cihazınızda (Ketle), su olmadan veya su minimum sınırından az iken açma/kapama 

düğmesi açılmamalıdır. Yani cihazınız bu durumlarda çalıştırılmamalıdır.
  • Cihazınız (Ketle), içindeki su bittiğinde de açma/kapama düğmesi MUTLAKA 

kapatılmadır.

UYARI: Cihazları içi sıcak su ve çay doluyken, tepsiyle birlikte taşımaktan kaçınınız. 
Bu her zaman yanma tehlikesi oluşturabilir. Bu cihaz kesinlikle bu talimatlara 
uygun bir şekilde kullanılmalıdır, aksi takdirde bu talimatlara uyulmadan 
kullanılan ürünlerde meydana gelebilecek hasar ve sorunlarda hiçbir sorumluluk 
kabul edilmez.

B.CİHAZIN TANITIMI (şekil 1)
1. Tepsi (Enerji iletim tabanı)
 1a. Isı koruma levhası için açma/kapama düğmesi
 1b. Isı koruma levhası kontrol lambası
 1c. Kablosuz kettel için merkezi bağlantı
 1d. Ayrılabilir kablo

2. Demlik
 2a. Kapak
 2b. Tutma yeri
 2c. Demlik sepeti

3. Kettle
 3a. Kilitli kapak 
 3b. Açma/Kapma 

düğmesi 
 3c. Su seviye göstergesi
 3d. Su filtreli dökme yeri
 3e. Kettle hazne kapağı açma düğmesi
 3f. Kettle taşıma tutamağı
 3g. Sürekli kaynatma düğmesi
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C.TEKNİK ÖZELLİKLER
Markası :ARNICA
Modeli :Çaydanlık
Gerilimi :220-240V
Frekansı :50Hz.
Gücü :1850-2200W
Kapasite :1,8 lt.

D.KULLANIM
Demliği Ön Isıtma
• Tepsinin kablosunu önce cihaza, sonra da  prize takınız.
• Isıtma levhası (tepsi) sağ yanındaki düğmeye ısıtma levhasının çalışması için basınız.

( Bu işlemden sonra     kontrol  lambası yanmaya başlar.)
• Kapağını çıkartınız ve demlik sepetini çıkartmak için kancadan kurtarınız.
• Demliği ısınması için ısıtma levhasının üzerine koyunuz: bu çayınızın hazırlama işlemi 

sırasında  ‘’şoka uğramasını’’ engeller.

Çayın Lezzetini Yükseltme
  • Kettle’ın içine az miktarda su koyunuz, kapağını kapatınız ve merkez bağlantının 

üzerine koyunuz. Açma kapama düğmesine basınız.
  • İstediğiniz miktarda çayı, sepetin içine koyunuz ve sepeti, demliğin içine 

yerleştiriniz.
  • Su kaynadığı zaman, çayı bununla ısıtınız ve çözülmeye bırakmak içi demliği 

kapatınız.

 Çayı Demlemek İçin
  • Kettle’ı maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde, su ile doldurunuz ve yukarıda 

anlatıldığı gibi tepsinin üzerine yerleştiriniz ve suyu ısıtınız. Kettle ısıtma işlemini 
bitirdiği zaman otomatikman kapanır. Kettle kapandıktan sonra, demliğin kapağını 
çıkartınız ve suyu demlik sepetinin içindeki çayın üzerine demlik üzerindeki maksimum 
seviyeyi geçmeyecek şekilde  boşaltınız.
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Çayın Servis Yapılması ve Sıcak Tutulması 
• Çayınızı demlendikten sonra, isterseniz içindeki demlik sepeti ile birlikte veya tutma 

yerini kullanarak, sepeti çıkartıp servis yapabilirsiniz. (Uyarı: Tutma yeri sıcak olabilir. 
Dikkatli olunuz)

• Servisten sonra, kalan çayı ısıtma levhasının üzerine koyunuz.
• Isıtama levhasını kullandıktan sonra mutlaka kapatınız.

Sürekli Kaynatma Düğmesi İle Su Isıtıcıdaki Suyun Sürekli Sıcak Tutulması
• Cihazınızın kettle bölümünde bulunan Sürekli Kaynatma Düğmesini (3g) kullanarak, 

kettle içindek suyun sürekli sıcak  kalmasını sağlayabilirsiniz. Cihazınızı 
çalıştırdığınızda bu düğmeye bazmazsanız, kettle içindeki su soğuyacaktır. 

• Cihazınız çalıştığında kettle içindeki suyun, çayı servis ettikten sonra soğuması 
normaldir. Tekrar çay servisi yapmadan önce Açma-Kapama Düğmesini (3b) 
kullanarak da suyu ısıtabilirsiniz. Bu durum daha az elektrik tüketmenize yardımcı 
olmakla birlikte, kettle içindeki su ısınana kadar beklemenize sebep olacaktır. 

E.TEMİZLİK ve BAKIM
  • Cihazınızın fişini prizden çekiniz.
  • Kettle’ı ve tepsiyi nemli bir bezle düzenli olarak temizleyiniz.
  • Yüzeye hasar vereceğinden, kimyasal maddeler kullanmayınız (Temizlik malzemeleri 

vb...)
  • Kettle’ı her kullanımdan sonra su ile durulayınız.
  • Suyun sert olduğu bölgelerde kireçten arındırmak gerekir.

Sorun Çözme
• Eğer tepsi çalışmaz ise, fişin prize doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol 

ediniz.
• Eğer ketle kaynatma yapmadan önce kapanırsa:
     - Kettle kuru kaynama yaparsa, emniyet devre kesici devreye girecektir: kettle’nin 

soğumasını bekleyiniz ve tekrar su doldurunuz. Düğmesine basınız ve yaklaşık 15 
dakika sonra kettle otomatik olarak çalışmaya ve suyu kaynatmaya başlayacaktır.

Satış Sonrası Servis
Cihazda her hangi bir arıza olması halinde; en yakın Arnica Yetkli Servisi’ne başvurmadan 
önce aşağıda ki kontrolleri yapınız.
  1.Fişi prize doğru olarak takılmış mı?
  2.Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
  3.Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?
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Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın Arnica Yetkili Servisi’nden yardım 
alabilirsiniz. 

UYARI: 
Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız Arnica Yetkili Servislerimiz 
tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir 
tamir ve onarım girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden 
olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar bu kılavuz  kitapçığında sunulan 
Arnica Yetkili Servisleri’nde temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen 
size en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.

DİKKAT:
Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz.Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk 
olarak fişini prizden çekiniz.Düşme esnasında cihazınızın parçaları kırılabilir ve cihaz 
hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce Arnica Yetkili Servisi’ne tetkik 
ettiriniz.

UYARI
Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız Arnica Yetkili Servislerimiz tarafından 
yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarım 
girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla 
ilgili tüm yedek parçalar bu kılavuz  kitapçığında sunulan Arnica Yetkili Servisleri’nde 
temin edilebilir.Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayın.

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak 
yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik 
parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT:ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA 
SIRASINDAOLUŞAN ARIZALARVE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıl’dır.

Bu cihaz Avrupa Birliği   ve                  
Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.
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ÇAYDANLIK
PN SERİ NO

173A

 

GARANTİ BELGESİ
Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları 
göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI 
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. 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 veya 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 ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 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. 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. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 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.

ÝMALATÇI / İTHALATÇI FÝRMA :
Ünvaný : SENUR ELEKTRÝK MOTORLARI SAN. VE TÝC. A.Þ.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Þehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.     No:7   34310 Avcýlar / ÝSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN

İmzasý - Kaþesi :

MALIN   
Cinsi : Çay Makinesi                 
Markasý : ARNICA  
Modeli : Çaydanlık
Menşei     : P.R.C.                                                    
Teslim Tarihi ve Yeri  

SATICI FÝRMANIN
Ünvaný :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :

Garanti Süresi: 3 Yýl    Azami Tamir Süresi: 20 iþ günü                                                   

    Üretim HaftasıTarih / Ýmza / Kaþe

www.arnica.com.tr


