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4 TÜRKÇE

GÜVENLİKVEKURULUM __________________

Lütfen cihazı kullanmadan önce 
bu kullanma kılavuzunu tam 
olarak okuyun! Hatalı kullanım-
dan kaynaklanan hasarları ön-
lemek için tüm güvenlik talimat-
larına uyun! 
Kullanma kılavuzunu daha 
sonra başvurmak üzere sakla-
yın. Bu cihaz üçüncü bir şahsa 
verildiğinde bu kullanma kıla-
vuzu da teslim edilmelidir. 

 █ Bu cihaz özel, ev kullanımı 
için tasarlanmıştır.

 █ Bu cihazı banyoda kullanma-
yın. 

 █ Tip plakası üzerinde belirtilen 
şebeke geriliminin yerel şebeke 
gerilimiyle uyumlu olup olmadı-
ğını kontrol edin. Cihazın elekt-
rik bağlantısını kesmenin tek 
yolu fişini duvardaki prizden çı-
karmaktır. 

 █ Bu cihaz, ilave koruma için 
azami 30 mA'lık ev tipi bir 
kaçak akım koruma sigor-
tasına bağlanmış olmalıdır. 
Öneri için bir elektrik teknisye-
nine danışın. 

 █ Motor ünitesini, elektrik kab-
losunu veya elektrik fişini suya 
ya da diğer sıvılara batırma-
yın. Suyun altına tutmayın. Sa-
dece kapak ve cam haznesi 
suyla ve bulaşık makinesinde 
bulaşık deterjanıyla güvenli 
bir şekilde temizlenebilir.

 █ Cihazı kullandıktan sonra, te-
mizlemeden önce veya oda-
dan çıkarken ve bir arıza 
olduğunda fişini çıkartın. Ciha-
zın fişini kablosundan çekerek 
çıkarmayın. 

 █ Zarar görmemesi için elektrik 
kablosunu sıkıştırıp bükmeyin 
ve keskin köşelere sürtmeyin. 

 █ Kabloyu sıcak yüzeylerden ve 
açık alevden uzak tutun. 

 █ Cihazla birlikte bir uzatma 
kablosu kullanmayın. 

 █ Elektrik kablosu veya cihaz 
hasarlıysa cihazı asla kullan-
mayın. 
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GÜVENLİKVEKURULUM __________________

 █ GRUNDIG Küçük Ev Aletleri, 
geçerli güvenlik standartla-
rına uygundur; bu nedenle 
cihaz veya elektrik kablosu 
hasar görürse, herhangi bir 
tehlikeyi önlemek için yetkili 
servis merkezi tarafından ona-
rılmalı veya değiştirilmelidir. 
Hatalı veya gerekli vasıflar ol-
madan yapılan onarım işlem-
leri, kullanıcıya yönelik tehlike 
ve riskler meydana getirebilir.

 █ Kesinlikle cihazı parçalarına 
ayırmayın. Hatalı kullanımın 
neden olduğu hasar için hiç-
bir garanti talebi kabul edil-
mez. 

 █ Cihaz ve kablosunu her zaman 
çocukların ulaşamayacağı bir 
yerde muhafaza edin. 

 █ Cihazın 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 tali-
matları ve tehlikeleri anlama-
ları gerekir.

 █ Bu cihaz çocuklar tarafından 
kullanılamaz.

 █ Temizlik ve kullanıcı bakım 
işlemleri çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.

 █ Cihazı ilk kez kullanmadan 
önce gıdalarla temas eden 
tüm parçaları dikkatli şekilde 
temizleyin. Lütfen “Temizlik ve 
Bakım” bölümündeki ayrıntı-
lara bakın. 

 █ Asla cihazın herhangi bir par-
çasını gazlı ocak, elektrikli 
ocak veya ısınmış fırın gibi 
sıcak yüzlerin üzerinde veya 
yanında çalıştırmayın veya 
bunların üstüne koymayın.

 █ Cihazı, kullanım amacının dı-
şında hiçbir amaç için kullan-
mayın.

 █ Cihazı asla parlayıcı veya ya-
nıcı ortamların ve maddelerin 
bulunduğu yerde veya yakı-
nında kullanmayın. 

 █ Dikkat. Sıcak yiyecekler doğ-
ranırken sıcak buhar çıkışı ola-
bilir.

 █ Cihazı elleriniz ıslak veya 
nemliyken kullanmayın. 

 █ Cihazı daima dengeli, düz, 
temiz, kuru ve kaymayan bir 
yüzey üzerinde kullanın. 
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GÜVENLİKVEKURULUM __________________

 █ Cihazın kullanımı esnasında 
elektrik kablosunun yanlışlıkla 
çekilmesi veya birinin kabloya 
takılma tehlikesinin olmadığın-
dan emin olun. 

 █ Cihazı, elektrik fişine her 
zaman ulaşılabilecek şekilde 
yerleştirin. 

 █ Bıçak ünitesi çok keskindir! Ya-
ralanmaları önlemek için özel-
likle temizlik işlemi esnasında 
bıçak ünitesini dikkatli bir şe-
kilde tutun. 

 █ Bıçak ünitesi hasar görmüşse 
veya aşınma belirtileri mev-
cutsa cihazı kullanmayın. 

 █ Asla cihazı çıplak ellerle te-
mizlemeyin. 

 █ Cihazı kapağı olmadan asla 
kullanmaya çalışmayın. 

 █ Bıçaklar tamamen durmadan 
önce kapağı çıkarmayı kesin-
likle denemeyin. 

 █ Cam haznedeki artıkları çıkar-
mak için bir spatula kullanıla-
bilir. Bunu yapmadan önce 
cihaz kapatılmalıdır. 

 █ Cihazı asla yiyeceği işlemden 
geçirmek için gerekenden 
daha uzun süre çalıştırmayın. 

 █ Bıçak ünitesi ve cihazın zarar 
görmesini önlemek için gıda-
lardan kemikleri ve çekirdek-
leri çıkarın.

 █ Bu cihaz, kısa süreli kullanım-
lar için tasarlanmıştır ve kesin-
tisiz olarak en fazla 1 dakika 
çalıştırılmalıdır. Kullandıktan 
sonra cihazın yeterli derecede 
soğumasını bekleyin. 

 █ Cihazla büyük buz küplerini 
kırmayın, yalnızca küçük buz 
küplerini kırın.

 █ Aksesuarları değiştirmeden 
veya kullanım halinde hare-
ket eden parçalara yaklaşma-
dan önce cihazı kapatın ve fi-
şini priz den çekin.
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GENELBAKIŞ_____________________________

Değerli Müşterimiz, 

Yeni GRUNDIG Hazneli Blender SM 8681' i satın 
aldığınız için teşekkür ederiz. 

Kaliteli GRUNDIG ürününüzü yıllarca tam verim 
alarak kullanabilmek için lütfen aşağıdaki kulla-
nıcı notlarını dikkatli bir şekilde okuyun. 

Sorumluyaklaşım!
GRUNDIG hem çalışanlar hem de 
tedarikçiler için adil ücretlendirme 
sunan sözleşmeyle kabul edilmiş 
sosyal çalışma koşulları sağlamayı 
hedef alır. Hammaddelerin etkin 
kullanımı ve her yıl birkaç ton plas-

tik atık miktarını düzenli olarak azaltmak da önce-
likli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, tüm 
aksesuarlarımız en az 5 yıl boyunca kullanılabilir. 

Yaşamaya değer bir gelecek için. 
İyi bir amaç için. Grundig.

Kontrollerveparçalar
Sayfa 3'teki şekle bakın. 

A  Ölçüm kapağı 

B  Besleme yuvası 

C  Kapak 

D  Cam sürahi 

E  Hazne tutamağı 

F  Bıçak ünitesi 

G  Motor ünitesi 

H  Kontrol düğmesi 

I  Kaydırmaz ayak 

J  Kablo sarma makarası 
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KULLANIM_______________________________

Hazırlık
Dikkat

 █ Aksesuarları değiştirmeden veya kullanım ha-
linde hareket eden parçalara yaklaşmadan 
önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. 

1Tüm ambalaj ve etiket malzemelerini çıkarın ve 
yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak 
atın. 

2Cihazın tamamını motor ünitesinden çıkarın G  
ve mutfak tezgahı gibi düz bir zemine koyun. 

3Cam hazneyi D  motor ünitesine G  yerleştirin.

Dikkat
 █ Bıçak ünitesini bıçaklardan tutarak kaldırma-

yın. 
 █ Bıçak ünitesi çok keskindir! Yaralanmaları ön-

lemek için özellikle temizlik işlemi esnasında 
bıçak ünitesini dikkatli bir şekilde tutun.

4"Temizlik ve Bakım" bölümünde tarif edildiği 
şekilde motor ünitesi haricindeki tüm parçaları 
temizleyin. 

Not
 █ Cam haznenin altındaki çentiklerin motor ünite-

sinin içindekilerle iç içe gelmesine dikkat edin.

5Cihazı kullanmadan önce gıdaları küçük par-
çalar halinde kesin.

Karıştırma
1Cihazı düz ve kuru bir zemine koyun. Kaydır-

maz ayaklar I  cihazın dengede durmasını 
sağlar. 

2Yiyecekleri cam hazneye D  koymadan önce 
cihazın elektrik kablosunun prizden çıkarıl-
dığından ve kontrol düğmesinin H  "0" konu-
munda olduğundan emin olun.

3Cam hazneyi D  motor ünitesinden G  çıkar-
mak için yukarı doğru kaldırın ve kapağı açın. 

4Şimdi karıştırılacak olan malzemeleri cam haz-
nenin D  içerisine koyun. Malzemeler en fazla 
2-5 cm uzunluğunda olmalıdır. 

Notlar
 █ Hazneli blender'ın sorunsuz çalışmasını sağla-

mak için su ekleyin. 
 █ Sarsıntısız bir hazneli blender deneyimi için 3 

ölçek sert gıdaya 2 ölçek su ilave edin. (yani: 
60 gr sert gıda için 40 ml su)

Dikkat
 █ Cam hazneye sıcak gıda veya sıvı koymayın 

veya haznede bu tür yiyecekler karıştırmayın. 
Çorba işleyecekseniz sıvı sıcaklığının 40°C'yi 
geçmediğinden emin olun. 

 █ Kırılmış buz işlemek için hazneye üç çeyrek 
buz ve 15 ml soğuk içme suyu ilave etmenizi 
öneririz. 

 █ Hazneye su ilave etmeden buz kırmaya çalış-
mayın. 

 █ Hazneli blender'ı asla içi boş (yiyecek olma-
dan) çalıştırmayın. 

 █ Cam hazne motor ünitesi üzerinde değilse haz-
neli blender'ı kesinlikle çalıştırmayın. 

5Kapağı kapatın C . Ölçüm kabının A  besleme 
yuvasına güvenli bir şekilde takılmış olduğun-
dan emin olun. 

6Cam hazneyi D  motor ünitesinin G  üstüne dik 
bir şekilde yerleştirin . 

Dikkat
 █ Cam hazneyi düzgün bir şekilde oturttuktan 

sonra kesinlikle hareket ettirmeyin veya çevir-
meyin.

7Elektrik fişini uygun bir elektrik prizine takın. 

8Kesme hızı, kontrol düğmesiyle değişik seviye-
lere ayarlanabilir H . 
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KULLANIM_______________________________

Notlar
 █ Blenderi düşük hızda çalıştırmak için ayar düğ-

mesini H  "1"'e çevirin.
 █ Yüksek hızda karıştırmak için ayar düğmesini 

H  istediğiniz seviyeye (5-6) çevirin.
 █ Yüksek hızda kısa darbelerle karıştırmak için 

ayar düğmesini H  "P''ye çevirin. Ayar düğme-
sini H  bıraktığınızda blender durur ve otomatik 
olarak "0"'a gelir.

 █ Karıştırma işlemi sırasında ek malzeme konu-
lacaksa, malzemeleri kapaktaki açıklıktan B  
ekleyin. Ek malzemeleri koyma işleminde ka-
pağı/ölçüm kabını A  çıkarmanız gereklidir. 

9Karıştırılan yiyecekler için istenen kıvam elde 
edildiğinde, blender'ı kapatmak için kontrol 
düğmesini H  “0” konumuna getirin.

Dikkat
 █ Blenderi asla 1 dakikadan uzun bir süre çalış-

tırmayın, aksi takdirde aşırı ısınır.
 █ Cihaz 1 dakika boyunca çalıştıktan sonra tek-

rar kullanmadan önce soğumasını bekleyin.
 █ Cam hazneyi D  motor ünitesinden G  çıkarma-

dan önce cihazın kapalı olduğundan ve moto-
run tamamen durduğundan emin olun.

 █ Blender çalışıyorken cam hazneye mutfak alet-
lerini (kazıyıcı, çatal, vb) yerleştirmeyin.

10Elektrik fişini prizden çekin. 

11Cam hazneyi D  motor ünitesinden G  çıkar-
mak için yukarı doğru kaldırın (çevirmeye 
çalışmayın) ve kapağı C  açın. 

12Kapağı çıkarın ve karışımı cam kaplara veya 
diğer kaplara boşaltın. 
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BİLGİLER _________________________________

Karıştırmaiçinipuçları
 █ Blender çalışırken karışımlara buz küplerini ek-

lemek için her seferinde tek bir buz küpünü ka-
paktan A  atın. Blenderin buzu düzgün şekilde 
karıştırabilmesi için bir sonraki buz küpünü ek-
lemeden önce bir kaç saniye bekleyin.

 █ Blender çalışırken gıda eklemek için  
kapağı A  çıkartın ve malzemeleri ağzından 
içeri dökün. Ağzından sığması için gıdaların 
2-5 cm boyutunda kesildiğinden emin olun. 
Malzeme eklemeniz sona erdiğinde kapağı 
A  geri yerleştirin.

 █ Çiğ sebzeler, pişmiş veya pişmemiş etler ve 
meyveler gibi katı gıdaları karıştırırken cam 
hazneye yerleştirmeden önce bunları her 
zaman için 2-5 cm boyutunda parçalar ha-
linde kesin. Bu gıdaları tek seferde 2 ölçekten 
fazla karıştırmayın. Bu şekilde karıştırma işlemi 
hızlanır ve blender bıçaklarındaki aşınma aza-
lır.

 █ Aksi yemek tarifinde açıkça belirtilmedikçe her 
zaman hazneye önce sıvı malzemeyi ekleyin.

 █ İçecek karıştırmak için tüm malzemeyi cam haz-
neye aynı anda ekleyin.

 █ Aşırı karıştırmaktan kaçının. Genellikle bir kaç 
saniye karıştırmanız yeterli olacaktır.

 █ Aşırı karıştırma yiyecekleri pelte haline getirir.

Temizlemevebakım
Dikkat

 █ Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, sol-
ventler, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler 
veya sert fırçalar kullanmayın. 

 █ Kesicinin bıçakları oldukça keskindir! Yaralan-
maları önlemek için bıçakları dikkatli şekilde 
tutun. 

 █ Asla cihazı çıplak ellerle temizlemeyin. 
 █ Her kullanım sonrasında hazneli blender'ı 

temizleyin. Herhangi bir yiyecek artığının 
blender'ın üzerinde veya içerisinde donma-
sına/katılaşmasına izin vermeyin. Daha sonra 
temizlemesi daha zor olacaktır.

 █ Kaynar su kullanmayın. Bıçak grubunun yatak-
larında ömür boyu dayanacak bir yağlama 
özelliği bulunmaktadır; kaynar su kullanmak 
bu yataklara zarar verip blenderin ömrünü kı-
saltabilir.

1Cihazı kapatın ve fişini prizinden çıkartın. 

2Cihazın soğumasını bekleyin. 

3Cam hazneyi D  motor ünitesinden G  çıkarın. 
Cam haznede birikebilecek büyük gıda artıkla-
rını temizlemek için suyla durulayın. 

4Cam hazneyi D  motor ünitesine G  geri yer-
leştirin.

5Cam hazneye D  1 ila 1 ½ ölçek ılık su ve bir-
kaç damla yumuşak deterjan ekleyin ve birkaç 
saniyeliğine “4” hızında çalıştırın. Hazne içei-
risindeki kirler bu şekilde büyük oranla temiz-
lenecektir.

6Cam hazneyi motor ünitesinden çıkartın ve 
suyla durulayın. Gerekiyorsa tekrar edin.

7Hala kirler kalıyorsa aşağıdaki adımları takip 
ederek, hazneyi D , bıçak takımını F  birbirin-
den ayırıp, tek tek temizleme işlemi yapın.

8Cam hazneyi D  ters çevirin.
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BİLGİLER _________________________________

9Bıçak ünitesini F  saat yönüne doğru “ ” çe-
virin ve çıkarın.

2

1

10 Bıçak ünitesini F , cam hazneye D  tekrar 
yerleştimek için bıçak ünitesini F  kilitleme  
“ ” yönüne doğru (saat yönünün tersine) 
çevirin.

2

1

Not
 █ Motorlu taban ünitesini veya bıçak ünitesini su 

veya sıvı içine daldırmayın veya bulaşık maki-
nesinde yıkamayın. Sadece kapak ve cam haz-
nesi suya daldırılabilir ve bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

11 Cihazın dış kısmını temizlemek için nemli ve 
yumuşak bir bez ve az miktarda yumuşak bir 
temizleme maddesi kullanın. 

12 Cihazı bir sonraki kullanımdan önce blender 
tabanını, kesici ünitesini F  ve kapağı lif bı-
rakmayan bir bezle silin.

Saklama
Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, 
lütfen dikkatli bir şekilde saklayın. Cihazın fişinin 
çıkarıldığından ve tamamen kuru olduğundan 
emin olun. 

Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. Cihazın, 
çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza 
edildiğinden emin olun.

AEEE Yönetmeliğine Uyum
ve Atık Ürünün Elden Çıka-
rılması
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı 
maddeleri içermez. 

AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, 
geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir 
nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malze-
melerden üretilmiştir.  Bu nedenle, ürünü, 
hizmet ömrünün sonunda evsel veya 

diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik 
cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına 
götürün.  Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel 
yönetime sorun.  Kullanılmış ürünleri geri kazanıma 
vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunma-
sına yardımcı olun.

Ambalajbilgisi
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız 
gereği geri dönüştürülebilir malzeme-
lerden üretilmiştir. Ambalaj atığını 
evsel veya diğer atıklarla birlikte atma-

yın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama 
noktalarına atın.
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BİLGİLER _________________________________

Teknikveriler
 

Güçkaynağı: 220 - 240V~, 50/60 Hz 

Güç: 800 W 

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı 
saklıdır.
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TÜKETİCİHİZMETLERİ_________________________

DeğerliMüşterimiz,
Grundig Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 
saat hizmet vermektedir. 
Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu 
tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı ara-
yarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti 
talep edebilirsiniz. 
Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler 
iletişim hizmeti aldığınız operatör firma ta-
rafından sizin için tanımlanan tarifeye göre 
ücretlendirilir.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.grundig.
com.tr adresindeki “Tüketici Hizmetleri” bö-
lümünde bulunan formu doldurarak veya 0 
216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek 
de ulaşabilirsiniz. 
Yazılı başvurular için adresimiz:
Grundig Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Anka-
ra Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

GrundigÇağrı
Merkezi

4440888

(Sabit telefonlardan 
veya cep 

telefonlarından alan 
kodu çevirmeden)

DiğerNumara:
02165858888

Aşağıdakiönerilere
uymanızıricaederiz.
1.  Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini 

Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. 
2.  Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına 

göre kullanınız.
3.  Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz oldu-

ğunda yukarıdaki telefon numaraların-
dan Çağrı Merkezimize başvurunuz. 

4.  Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen 
kimlik kartı”nı sorunuz. 

5.  İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden 
“Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. ala-
cağınız “Hizmet Fişi” , ilerde ürününüzde 
meydana gelebilecek herhangi bir sorun-
da size yarar sağlayacaktır. 

6.  Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün 
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için 
gerekli yedek parça bulundurma süresi).

MüşteriMemnuniyetiPolitikası

Arçelik A.Ș. olarak, hizmet ver-
diğimiz markamızın müșteri is-
tek ve önerilerinin müșteri pro-
fili ayrımı yapılmaksızın her 
kanaldan (çağrı merkezi, e-posta,  
www.grundig.com.tr, faks, mektup, 
sosyal medya, bayi) rahatlıkla ile-
tilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, 
șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havu-
zunda toplandığı, bu kayıtların ya-
sal düzenlemelere uygun, objektif, 
adil ve gizlilik içinde ele alındığı, 
değerlendirildiği ve süreçlerin sü-
rekli 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 enteg-
re edilerek, birbirini kontrol eden 
bir yapı geliștirilmiș olup, yönetim 
hedefleri de bu sistem üzerinden 
beslenmektedir.



GarantiKonusunda
DikkatEdilmesiGerekenHususlar

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, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı 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,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda 
mala verilmiş garanti sona erecektir.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi 
ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş Hop Shing Metal and Plastic mfy. ltd Room 2501, 25/f, Asia Trade Center, 79 
Lei Muk Road, Kwai Chung, Hong Kong tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.



GARANTİBELGESİ
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2)   Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin 

yetkili kıldığı servis çalışanları 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,     c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
 b-Satış bedelinden indirim isteme,  ç-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 yada 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 ile 

ithalatçı müsteselsilen sorumludur.
6)  Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde 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 
giderilmemesi 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 eklenebilir.

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 başvurulabilir.

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

Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın
Unvanı: Arçelik A.Ş. Markası: Grundig
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  34445, 

Sütlüce / İSTANBUL
Cinsi: Hazneli Blender
Modeli:  SM 8681

Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Seri No:   
Faks:        (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL
web adresi: www.grundig.com.tr Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Satıcı Firmanın:
Unvanı: Fatura Tarih ve Sayısı:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu:  Yetkilinin İmzası: 
Faks:        Firmanın Kaşesi: 
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.







Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad. No:2-6, 
 34445, Sütlüce, İstanbul, Türkiye
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