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KULLANMA KILAVUZU
Cihazınızı kullandýkça ne kadar doðru seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size 

ödediðinizden fazlasýný verebilmektir. Ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Cİhazınızı 
bu kullanma kýlavuzunu okuyup, kýlavuzda belirtilen þekilde kullanýrsanýz her þeyin ne kadar 
kolay olduðunu göreceksiniz. Böylece makinenizden 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
Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz ve müteakip kullanýmlar için 
muhafaza ediniz.
• Bu kurallarýn tamamý sizin emniyetiniz içindir.
• Cihazınızı kullanýrken elektrikli cihaz kullanýmýnda uyulmasý gereken temel güvenlik tedbirl-

erine daima uyulmalýdýr.
• Cihazınızı çocuklarýn kullanmasýna izin vermeyiniz.
• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya 

tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli 
bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat ver-
ilirse kullanılabilir.

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuk-

lar tarafından yapılmamalıdır.
• Cihazınızı DAİMA topraklı bir prize takınız.
• Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız, uzatma kablosunun iyi durumda olması, toprak 

bağlantısına sahip ve kablo telinin en az 1 mm. çapında omasına dikkat ediniz.
• Elektrikli ocak üzerinde, tabanı düz ve pik plate üzerine tam oturan gereçler kullanınız.
• Pik plate üzerine tabanı ıslak olan gereçleri koymayınız.
• Cihazı kullanırken, çevresinde evcil hayvanların olmamasına dikkat ediniz.
• Makineniz çalýþýr vaziyetteyken yanýndan ayrýlmayýnýz. Yanýndan ayrýlmanýz gerekiyorsa 

mutlaka fiþini prizden çekiniz.
• Kullanmadýðýnýz zaman cihazýn fiþini prizden çekiniz.
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• Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını 
kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.

• Cihazýnýzý kablosundan tutarak taþýmayýnýz.
• Cihazınızın sýcak yüzeylerine dokunmayýnýz.
• Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına 

yerleştirmeyiniz.
• Cihazınızı sert, düz ve sağlam (sarsıntısız) bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya 

tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir. 
• Kablonun, masa yada 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.
• Cihazýnýzý kesilikle su veya baþka bir sývýya daldýrmayýnýz.
• Cihazýnýzý çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz.
• Cihazýnýz evlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Asla Ticari amaçlarlarla iş yeri vb. yerlerde 

kullanmayınız.
• Cihazýnýzý amacýna uygun kullanýnýz. Asla baþka amaçlar için kullanmayýnýz.
• Cihazýnýzý kullandıktan sonra, temizlemeden ve yerleştirmeden önce fişini çekin ve soğumasını 

bekleyin.
• Her kullanımdan sonra cihazın fişini MUTLAKA prizden çekiniz.
• Cihazýnýz normal çalýþmadýðýnda kendiniz tamir etmeye çalýþmayýnýz, en yakýn ARNÝCA 

servisine götürünüz.
• Cihazýnýza baþka setüstü ocakların parçalarýný takmayýnýz veya taktýrmayýnýz.
• Cihazýnýzýn kablosunu hasarlý gördüðünüzde kullanmayýnýz en yakýn ARNÝCA servisine 

götürünüz.
• Cihazýnýzýn kablosunun sýcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz.
• Cihazýnýzý mikrodalga fýrýnda kullanmayýnýz.
• Cihazýnýzý soba, ocak gibi direkt ýsý kaynaklarýnýn çok yakýnýna yerleþtirmeyiniz.
• Kullaným esnasýnda, cihazýnýzý kolay tutuþabilen tekstil (perde gibi) ve benzeri þeylerin 

yakýnýnda kullanmayýnýz.
• Cihazınızı temizlemek için metal araç, kimyasal çözelti ve aşındırıcı temizlik ilacı 

kullanmayınız.
• Cihazınızı ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, 

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

DİKKAT: İlk kullanımda cihazınızdan koku ve duman gelmesi normal bir durumdur. Bu durum 
ısıdan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ilk kullanımdan önce cihazınızı bir süre boş çalıştırınız 
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ve daha sonra soğumasına izin veriniz.

CÝHAZIN TANITIMI
1)1500 W ısıtıcı plaka
2)Gövde
3)1000 W plaka
4)Isı gösterge lambası
5)Isı ayar düğmesi

TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Markası : Arnica Arnica
Modeli : Solo GH25030 Duo GH25040
Gerilim : 220-240V 220-240V
Frekans : 50-60Hz. 50-60Hz.
Güç : 1500W 1500W+1000W

KULLANIM
• Ýlk kullanýmdan önce cihazınızı ambalajýndan dikkatlice çýkarýnýz. Paketleme ve taþýma 

esnasýnda cihazýnýzýn gövdesinde var olabilecek tozlarý bir sünger yardımıyla, sıcak su ve 
bulaşık deterjanıyla temizleyiniz. Cihazýnýzý ve fiþli kablosunu su ya da baþka bir sývýya 
daldýrarak temizlemeyiniz. Cihazýnýzý temizlemek için zararlý kimyasallar, metal çubuklar, 
tel veya aþýndýrýcý temizleyiciler kullanmayýnýz.

• Cihazýnýzý kuru, sert ve düz bir zemin üzerine yerleþtiriniz.
• Elektrikli ocağın üst kısmı (Pik Plate), ısıya dayanıklı bir madde ile kaplanmıştır. İlk 

kullanımdan önce, ocağı ortalama 5 dakika boyunca en yüksek ısıda çalıştırarak, bu koruyucu 
maddenin sertleşmesini sağlayınız.

• İlk kullanım esnasında, koruyucu maddenin yanmasından dolayı hafif bir koku ve az miktarda 
duman gelebilir. Bu durum normaldir ve birkaç dakika içerisinde düzelecektir.

• Cihazın herhangi bir duvara karşı mesafesinin, en az 15 cm. olmasına dikkat ediniz.
• Cihazın fişini prize takınız.
• Cihazın kontrol düğmesini istediğiniz kademeye getiriniz. Ayarlamayı yaptığınızda kırmızı 

renkli gösterge lambasının yandığından emin olunuz.
• Isıtmak ya da pişirmek istediğiniz yiyeceğin - içeceğin içinde olduğu kap, tencere, çaydanlık 

vb. gereçleri pik plate üzerine yerleştiriniz.
• Cihazınızın dış yüzeyi metal olduğunda, çalışma esnasında ısınacaktır. ASLA cihazınız 

çalışırken metal yüzeylerine dokunmayınız ve cihazı çoçuklarınızın ulaşamayacakları bir 
yerde kullanınız.

1

4 5

2 3
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TEMÝZLÝK VE BAKIM
• Cihazýnýzý kullanmadýðýnýz zamanlarda, her temizliðe ve bakýma baþlamadan önce mutlaka

fiþi prizden çekiniz ve cihazýn soðumasýný bekleyiniz.
• Cihazýnýzý temizlemek için kesinlikle su ya da baþka bir sývýya daldýrmayýnýz.
• Cihazýnýzýn dýþ yüzeylerini bir sünger yardımıyla, sıcak su ve bulaşık deterjanıyla temizleyiniz.

Ancak; daha sonra mutlaka kurulayýnýz.
• Cihazýnýzý temizlemek için zararlý kimyasallar, metal çubuklar, tel veya aþýndýrýcý temizleyiciler

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 par-
çalar 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 başvurunuz.
• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketi-

cinin 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 çıkabilecek

uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
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yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

ÝMALATÇI / 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: Türkiye.

Bu cihaz Avrupa Birliği   ve     
Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.



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 durumların

-

da;
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 tamam

-

lanıncaya 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.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 

Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA :
Ünvanİ : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. 

  No:7   34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzasİ - Kaşesi 

MALIN 
Cinsi : Elektrikli Ocak 
Markasİ : ARNICA 
Modeli : SOLO GH25030 - DUO GH25040
Menşei : TÜRKİYE 

Teslim Tarihi ve Yeri Tarih / İmza / Kaşe

    Üretim No / Haftası / Seri No

w w w . a r n i c a . c o m . t r


