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Kullanma Kılavuzu



BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU
Perfect 9003-Perfect 9377-Perfect 9420

Baskülünüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. He-
defimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür 
ederiz. Baskülünüzü bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanır-
sanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece baskülünüzden 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
• Tartınızı düz bir zemine koyunuz, üzerine çıkmadan önce tartının ayaklarının zemine 

iyice bastığına emin olunuz aksi takdirde düşebilirsiniz. Tartınızın üzerinde iken sabit 
durunuz.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullan-
mayınız. 
B. TEKNİK ÖZELLİKLER
 Model: Perfect 9003 Model: Perfect 9377 Model: Perfect 9420
 Hassas tartma Hassas tartma Hassas tartma
 Kolay okunabilir ekran Kolay okunabilir ekran Kolay okunabilir ekran
 Şık dizayn Şık dizayn Şık dizayn 
 Mak.150 kg. tartma Mak.150 kg. tartma Mak.150 kg. tartma
 1 x lityum pil (CR2032) 2 x AAA pil 2 x AAA pil

C. KULLANIM       



• Tartınızı sert ve düz bir zemin üzerine koyunuz.
• Tartıyı açmak için ayağınızın ucu ile platform üzerinde gösterilen yere dokununuz. Birkaç 
saniye bekleyiniz. 

       
Dikkat: Eğer baskülünüzün ekranında ‘Err’ ifadesi çıkarsa; baskülünüzü koyduğunuz 
yerde bir problem var demektir. Baskülünüzün dört ayağının da yere temas değip değ-
mediğini kontrol ediniz. Gerekirse yerini değiştiriniz.

•Yavaşça baskülünüzün üzerine çıkınız ve kilonuzu hesaplayana kadar hareketsiz 
durunuz. Tartınız harekete karşı hassastır, hareket ederseniz gösterge değişebilir.

•Baskülünüz kilonuzu tam ve doğru olarak ölçtüğünde ekranda kilonuzu sabitleyecektir.
•Baskülünüzden indiğinizde baskülünüz otomatik olarak kendini kapatacaktır.

•Eğer tartıldıktan sonra ekranda ağırlığınız yerine ‘Err’ yazısı çıkarsa 150kg. üzerinde 
bir ağırlık söz konusu demektir.

•Eğer ekranda ‘Lo’ ifadesi varsa, bu pilinizi değiştirmeniz gerektiğinin göstergesidir.                   
•Her zaman aynı baskülü kullanmanızı tavsiye ederiz. Farklı basküller kullanırsanız, 

kilonuzun değiştiğini zannedebilirsiniz.
•Kilonuzu kontrol amacıyla her zaman aynı koşullar altında tartınız. Sabah ilk iş olarak 

tartılmanız tavsiye edilir.

Pil değiştirme;
• Pil yuvasının kapağını açınız ve dikkatli bir şekilde pili yerinden çıkarınız. Pili çıkartırk-

en elektrotu ASLA arkaya doğru eğmeyiniz, aksi halde kırılabilir. Eski pili ev çöplerinizi 
attığınız yere atmayınız.



• Eski pili çıkarmak için; pil tutucuyu nazikçe çekiniz ve pili çıkarınız (Resim A). Yeni 
pili takmak için; pilin bir tarafını elektrotun altına doğru itiniz ve daha sonra diğer 
tarafından bastırınız (Resim B-C).

                        
                          pil tutucu              elektrot

                                       Resim A                       Resim B                   Resim C
Dikkat: Elektrotu sertçe çekmeniz kırılmasına neden olabilir. Bu nedenle pil değiştirirken 
asla elektrota dokunmayınız.

D. TEMİZLİK ve BAKIM
• Kuru ve yumuşak bir bez veya hafif nemli deterjanlı bir bez kullanarak cihazı temi-

zleyebilirsiniz. Alkol, benzin gibi kuvvetli kimyasal solüsyonları kullanmayınız.
• Baskülün yüzeyi nemli veya ıslak olduğunda kaygan olabilir. Kendi güvenliğiniz için 

mutlaka yüzeyin kuru olduğundan emin olunuz. 
• Baskülünüzü her zaman sert ve düz zeminlerde kullanınız. Halı, kilim vs. gibi zeminlerde 

kullanmayınız. Eğer uzun bir süre baskülü kullanmayacaksınız pillerini çıkartınız.
• Baskülü yere düşürmeyiniz. Üstüne zıplamayınız. Baskülünüz hassas bir ölçme cihazı 

olduğu için kuvvetli darbelerden ve sarsıntılardan sakınınız. 
• Baskülünüzü serin ve kuru bir yerde saklayınız.
• Baskülünüzü daima yata pozisyonda saklayınız.
• Baskülünüz sadece insan ağırlığı ölçmek üzere dizayn edilmiştir. Başka amaçlarla kul-

lanmayınız.
• Baskülünüzdeki açık yerlere herhangi bir obje sokmaya çalışmayınız.
• Cihazı kendiniz açıp tamir etmeye çalışmayınız. Teknik yardım için en yakın Arnica 

Yetkili Servisine başvurunuz.
• Eğer cihaz açılmıyorsa, pilin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.Eğer pil takılıysa ve 

cihazınız hala çalışmıyor ise pil bitmiş olabilir. Yeni bir pil takınız. Tekrardan cihaz 
açılmazsa en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.

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.

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. 

Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici 
işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan 
ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. 
İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın 
Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü 
satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi). 

• Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen baş-
vurunuz.

• 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.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabi-

lecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin 
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

ÝMALATÇI ve İTHALATÇI FÝRMA:
SENUR ELEKTRÝK MOTORLARI SAN. VE TÝC. A.Þ.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Þehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcýlar / ÝSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat
Faks : (0212) 422 09 29
Menşei: P.R.C.

Bu cihaz Avrupa Birliği   ve                  

Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.



  9011 KULLANMA KILAVUZU
     Tartýnýzý kullandýkça ne kadar doðru seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size 
ödediðinizden fazlasýný verebilmektir. Ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Tartýnýzý bu 
kullanma kýlavuzunu okuyup, kýlavuzda belirtilen þekilde kullanýrsanýz her þeyin ne kadar 
kolay olduðunu göreceksiniz. Böylece tartýnýzdan en yüksek performansý elde edebilirsiniz. 
Ýyi günlerde kullanýnýz.

 ÝÇÝNDEKÝLER
1. Emniyet kurallarý
2. Cihazýn tanýtýmý
3. Teknik özellikler
4. Kullaným
5. Temizlik ve Bakým

EMNÝYET  KURALLARI
Tartýnýzý düz bir zemine koyunuz, üzerine çýkmadan önce tartýnýn ayaklarýnýn zemine 
iyice bastýðýna emin olunuz aksi takdirde düþebilirsiniz. Tartýnýzýn üzerinde iken sabit 
durunuz.

CÝHAZIN TANITIMI
A. Tartý göstergesi
B. Ayar / Sýfýrlama düðmesi
C. Tartý ayaklarý

TEKNÝK  ÖZELLÝKLER
• Hassas  tartma
• Kilonuzu kolayca kontrol etme imkaný
• Kolayca okuma 
• Þýk dizayn
• Maksimum 120 kg. tartma kapasitesi

KULLANIM
Tartýnýzý kullanmadan önce bu kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve müteakip 
kullanýmlar için muhafaza ediniz.

• Tartýnýzý sert ve düz bir zemine yerleþtiriniz.
• Tartýnýza çýkmadan önce ayar düðmesinden sýfýrlayýnýz.



• Tartýnýzýn üzerine çýkýnýz ve hareketsiz durunuz. Tartýnýz harekete karþý hassastýr, 
hareket ederseniz gösterge deðiþebilir.

• Her zaman ayný tartýyý kullanmanýzý tavsiye ederiz. Farklý tartýlar kullanýrsanýz, 
kilonuzun deðiþtiðini zannedebilirsiniz.

• Kilonuzu kontrol amacýyla her zaman ayný koþullar altýnda tartýlýnýz. Sabah ilk iþ 
olarak tartýlmanýz tavsiye edilir.

TEMÝZLÝK VE BAKIM
• Tartýnýzý temiz ve nemli bir bez ile silerek temizleyiniz. 
• Tartýnýz iyi çalýþmadýðýnda kendiniz tamir etmeye çalýþmayýn, en yakýn ARNICA 

yetkili servisine götürün.
• Tartýnýz ev aleti olarak tasarlanmýþtýr, ticari amaçlar için kullanmayýnýz.

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.

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. 

Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici 
işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan 
ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. 
İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın 
Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü 
satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi). 

• Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen baş-
vurunuz.

• 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.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabi-

lecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin 
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

ÝMALATÇI ve İTHALATÇI FÝRMA:
SENUR ELEKTRÝK MOTORLARI SAN. VE TÝC. A.Þ.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Þehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcýlar / ÝSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat
Faks : (0212) 422 09 29
Menşei: P.R.C.

Bu cihaz Avrupa Birliği   ve                  

Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.



GARANTİ BELGESİ
Satın almış olduğunuz cihaz 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 (kullanım hatalarından kaynaklanan hatalar hariç) olmak üzere, tamamı garanti kapsamında-

dır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en 

fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın 
satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. 
Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya 
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içersinde; aynı arı-

zanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi 
içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı 
sürekli kılması,  

• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi, temsilci-

liği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinde  birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının 
belirlenmesi,

 durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

İTHALATÇI FİRMA
Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No: 7, 34310, Avcılar /İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10
Faks : (0212) 422 09 29
FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza - Kaşesi :

MALIN   SATICI FİRMANIN 
Cinsi : Banyo Baskülü  Ünvanı :
Markası : Arnica  Adres :
Modeli : Perfect 9377-9420-9003  Telefon :
   Faks :
Bandrol ve Seri No :   Fatura Tarihi ve No. :
   Tarih/İmza/Kaşe :
Teslim Tarihi ve Yeri : 
Garanti Süresi : 3 Yıl 
Azami Tamir Süresi : 20 İş günü  

www.arnica.com.tr


