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GÜVENLİKVEKURULUM __________________

Lütfen cihazı kullanmadan önce 
bu kullanma kılavuzunu tam ola-
rak okuyun! Hatalı kullanımdan 
kaynaklanan hasarları önlemek 
için tüm güvenlik talimatlarına 
uyun!
Kullanma kılavuzunu daha 
sonra başvurmak üzere sakla-
yın. Bu cihaz üçüncü bir şahsa 
verildiğinde bu kullanma kıla-
vuzu da teslim edilmelidir.

 7 Bu cihaz sadece ev 
kullanımı için tasarlanmıştır. 
Aşağıda sıralanan pro-
fesyonel kullanımlar için 
tasarlanmamıştır: 

 - dükkan, ofis ve diğer çalışma  
ortamlarında yer alan perso-
nel mutfakları; 

 - çiftlik evleri; 
 - hotel, motel ve diğer yerleşim 

alanlarındaki müşteriler tara-
fından kullanım; 

 - yatak ve kahvaltı tipi yerler.  
 7 Cihazı, kullanım amacının 
dışında hiçbir amaç için 
kullanmayın. Bu su ısıtıcısı, su 
kaynatmak için tasarlanmıştır. 
Isıtıcıyı, başka sıvıları kay-
natmak veya kutulanmış, 
kavanozlanmış veya şişelenmiş 
olan yiyecekleri ısıtmak için 
kullanmayın.

 7 Cihazı asla parlayıcı veya 
yanıcı ortamların ve madde-
lerin bulunduğu yerde veya 
yakınında kullanmayın.

 7 Bu cihazı dış mekanlarda veya 
banyoda kullanmayın.

 7 Tip plakası üzerinde belirtilen 
şebeke geriliminin yerel 
şebeke gerilimiyle uyumlu 
olup olmadığını kontrol edin. 
Cihazın elektrik bağlantısını 
kesmenin tek yolu fişini çekme-
ktir.

 7 Bu cihaz, ilave koruma için 
azami 30 mA'lık ev tipi bir 
kaçak akım koruma sigortasına 
bağlanmış olmalıdır. Öneri 
için bir elektrik teknisyenine 
danışın.

 7 Cihazı, taban ünitesini, elekt-
rik kablosunu veya elektrik fi-
şini suya ya da diğer sıvılara 
batırmayın ve parçalarını bu-
laşık makinesinde yıkamayın.

 7 Cihazı kullandıktan sonra, 
temizlemeden önce, cihazın 
bulunduğu odadan çıkarken 
veya bir arıza olduğunda fişini 
çıkartın.

 7 Cihazın fişini kablosundan 
çekerek çıkarmayın.

 7 Elektrik kablosunu cihazın 
etrafına sarmayın.
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GÜVENLİKVEKURULUM __________________

 7 Zarar görmemesi için elektrik 
kablosunu sıkıştırıp bükmeyin 
ve keskin köşelere sürtmeyin. 
Kabloyu sıcak yüzeylerden ve 
açık ateşlerden uzak tutun.

 7 Cihazla birlikte bir uzatma ka-
blosu kullanmayın.

 7 Elektrik kablosu veya cihaz 
hasarlıysa cihazı asla 
kullanmayın.

 7 GRUNDIG Küçük Ev Aletleri, 
geçerli güvenlik standartlarına 
uygundur; bu nedenle cihaz 
veya elektrik kablosu hasar 
görürse, herhangi bir tehlikeyi 
önlemek için servis merkezi 
tarafından onarılmalı veya 
değiştirilmelidir. Hatalı veya 
gerekli vasıflar olmadan 
yapılan onarım işlemleri, 
kullanıcıya yönelik tehlike ve 
riskler meydana getirebilir.

 7 Kesinlikle cihazı parçalarına 
ayırmayın. Hatalı kullanımın 
neden olduğu hasar için hiçbir 
garanti talebi kabul edilmez.

 7 Cihazı ve kablosunu 
daima 8 yaş altı çocukların 
ulaşamayacağı bir yerde mu-
hafaza edin.

 7 Bu cihaz, cihazın güvenli 
bir şekilde kullanımıyla il-
gili olarak gözetim altında 
tutulmaları veya kendilerine 
talimat verilmesi ve cihazın 
kullanımıyla ilgili tehlikeleri 
anlamaları koşuluyla 8 yaş ve 
üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, 
duyusal veya zihinsel kapasit-
eye sahip olan ya da bilgi ve 
deneyimi olmayan kişilerce 
kullanılabilir. Çocuklar ci-
hazla oynamamalıdır. Temiz-
lik ve kullanıcı bakım işlemleri, 
başlarında bir büyük olmadığı 
sürece çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.

 7 Kullanımda olduğu sürece 
cihazı gözetimsiz olarak 
bırakmayın. Cihaz çocukların 
ve sınırlı fiziksel, duyusal 
ya da zihinsel kapasiteye 
sahip insanların yakınında 
kullanıldığında son derece 
dikkatli olunması tavsiye edilir.

 7 Cihazı ilk kez kullanmadan 
önce su ile temas eden tüm 
parçaları dikkatli şekilde 
temizleyin. Lütfen “Temizlik 
ve Bakım” bölümündeki tüm 
ayrıntılara bakın.

 7 Cihazı ana elektrik şebekesine 
bağlamadan önce kurutun.
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GÜVENLİKVEKURULUM __________________

 7 Hiçbir zaman bu cihazın her-
hangi bir parçasını gazlı ocak, 
elektrikli ocak veya ısınmış fırın 
gibi sıcak yüzeylerin yanında 
çalıştırmayın ya da bu yüzey-
lerin üstüne koymayın.

 7 Cihazı sadece birlikte verilen 
parçalarla kullanın.

 7 Cihazı sadece orijinal taban 
ünitesiyle kullanın. Taban 
ünitesini başka herhangi bir 
amaç için kullanmayın.

 7 Cihazı elleriniz ıslak veya 
nemliyken kullanmayın.

 7 Cihazı daima dengeli, düz, 
temiz ve kuru bir yüzey 
üzerinde kullanın.

 7 Cihazın kullanımı esnasında 
elektrik kablosunun yanlışlıkla 
çekilmesi veya birinin ka-
bloya takılma tehlikesinin 
olmadığından emin olun.

 7 Cihazı, elektrik fişine her 
zaman ulaşılabilecek şekilde 
yerleştirin.

 7 Cihazı sadece tutamağın-
dan tutun. Yanma riski vardır. 
Sıcak yüzeyler ve cihazdan 
çıkan buhara temas etmekten 
kaçının.

 7 Cihazın kapağını, sıcak buhar, 
üzerinize gelmeyecek şekilde 
konumlandırın.

 7 Su kaynarken cihazın kapağını 
açmayın. Su kaynadıktan 
sonra kapağını açarken 
dikkatli olun. Isıtıcıdan çıkan 
buharın sıcaklığı çok yüksektir.

 7 Cihazı kullanırken, kapağının 
daima düzgün kapatıldığından 
emin olun.

 7 Isıtma yüzeyi kullanımdan 
sonra sıcak olur. Lütfen 
dokunmayın! Soğumasını 
bekleyin.

 7 Konnektörlere su 
sıçramamasına dikkat edin.

 7 Cihazı asla maksimum se-
viye göstergesinin üzerinde 
doldurmayın. Gereğinden 
fazla doldurulması duru-
munda, su kaynadığında 
dışarı sıçrayabilir.

 7 Cihazı minimum seviye göster-
gesinin altında doldurmayın.

 7 Cihazı içerisinde su olmadan 
asla çalıştırmayın.

 7 Cihazı, taban ünitesi üzer-
indeyken doldurmayın.

 7 Cihaz üzerine yabancı nes-
neler yapıştırmayın.
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Değerli Müşterimiz,

Yeni GRUNDIG Su Isıtıcısı WK 8682'yi satın 
aldığınız için sizi kutlarız.

Grundig kalitesindeki ürününüzü yıllarca keyifle 
kullanabilmeniz için aşağıdaki kullanıcı notlarını 
dikkatle 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 düzenli olarak 

plastik atık miktarını birkaç ton 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   Su haznesi

B   Paslanmaz kireç filtresi

C   Kapak / Kapak açma düğmesi

D  Sıcaklık ayar düğmesi

E   Sıcaklık göstergesi 

F  Sıcak tutma düğmesi 

G   Açma / kapama düğmesi  

H   Su seviye göstergesi

I   Tutamak  

J   Taban ünitesi

K   Kablo sarma ünitesi

      (taban ünitesi altında)  

GENELBAKIŞ_____________________________
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Hazırlık
1Tüm ambalaj ve etiket malzemelerini çıkarın ve 

yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun ola-
rak atın.

2Cihazı ilk kez kullanmadan önce su ile temas 
eden tüm parçaları dikkatli şekilde temizleyin. 
(“Temizleme ve bakım” bölümüne bakın).

3Elektrik kablosunu taban ünitesinin J  altındaki 
kablo sarma yerinden K  tamamen çıkartın. 
Güç kablosunu taban ünitesindeki açıklıktan 
geçirin.

4İlk kez kullanmadan önce su ısıtıcısını iyice te-
mizleyin ve iki kez su kaynatıp kullanmadan 
atın.

Kullanım
1Kapağını C  açmak için üzerinde ki kapak 

açma düğmesine C  bastırın.
― Kapak C  otomatik olarak açılır.

2Su haznesini A  suyla doldurun.

Notlar
 7 Isıtıcıya su koyarken, su haznesini A  taban 
ünitesine J  yerleştirmeyin.

 7 Asla su haznesine A  maksimum göstergeden 
fazla ya da minimum göstergeden az su koy-
mayın.

3Kapağı C  yerine oturacak şekilde kapatın.

4Su haznesini taban ünitesine yerleştirin J .  
Cihazın dik ve sabit konumda olduğundan 
emin olun.

5Elektrik kablosunun fişini prize takın.

―  Ekranda suyun o andaki sıcaklığı görünür.

6Sıcaklık ayar düğmesine D  basarak (+/-), su 
sıcaklığını istediğiniz sıcaklığa ayarlayın (40-
100).

7Açma / kapama düğmesine G  basın. 1 kez 
uyarı sesi duyu lur. Çalışma esnasında düğme-
nin ışığı yanar. İstenen sıcaklık değerine 
erişildiğinde ışık sö ner ve çalışma sonlanır. 3  
uyarı (bip) sesi duyulur.   

8İstenirse sıcak tutma işlevi F  düğmesine basıla-
rak çalıştırılabilir. 
– Düğmenin F  gösterge ışığı yanar.

 7 Sıcak tutma işlevi devredeyken sıcaklık değeri 
istenen sıcaklık değerinin altına düştüğünde 
kaynatma işlemini tekrar başlatır. 30 dakika 
geçtikten sonra sıcak tutma işlevi otomatik 
olarak iptal olur.

 7 Sıcak tutma düğmesi F  50∘C - 90∘C ara-
sında çalışır.

Not
 7 Kapak C  kaynatma işlemi süresince daima ka-
palı olmalıdır; aksi takdirde su ısıtıcısı otomatik 
olarak kapanmayacaktır.

9Birkaç dakika sonra, su kaynamaya başlar. Su 
ısıtıcısı otomatik olarak kapanır ve açma/ka-
pama düğmesi G  kapalı pozisyondadır.
― Fonksiyon ışığı söner.

Not
 7 Isıtma işlemini manuel olarak durdurmak isterse-
niz, Açma/Kapama düğmesine G  basın.

10Cihazın fişini prizden çekin.

11Su haznesini taban ünitesinden J  alın. Ci-
hazı sadece tutamağından I  tutun.

Dikkat
 7 Sıcak su sıçrayabileceği için cihazın kapağını 

C  açmayın. Taban ünitesine su sıçramadığın-
dan emin olun .

12Kaynamış suyu kullanmak istediğiniz kupaya 
veya bardağa dolum ağzından boşaltın.

İpucuveÖneriler
 7 Kaynatmaya devam etmek istiyorsanız, sırayla 
1 - 10 adımlarını takip ederek işlemi tekrarlayın.

 7 Her bir ısıtma işlemi arasında ısıtıcının soğuma-
sını bekleyin.

 7 Su ısıtıcısı, su dökülürken kireç ve diğer parça-
cıkları süzen bir su filtresiyle B  donatılmıştır.

 7 Kireç oluşumunu önlemek için yumuşak veya 
filtrelenmiş su kullanın.

KULLANIM_______________________________
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Temizlemevebakım
Dikkat

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

 7 Cihazı, taban ünitesini J  veya elektrik kablo-
sunu asla su veya başka bir sıvıya sokmayın. 

1Cihazı kapatın ve fişini prizinden çıkartın.

2Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

3Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir 
bez ve az miktarda yumuşak bir temizleyici kul-
lanın.

4Kireç filtresi B  temizlik amacıyla çıkarılabilir. 
Filtreyi çıkarmak için:

― Filtre mandalını tutup yukarı doğru hafifçe 
çekerek çıkartın.

― Biriken kireç seviyesine bağlı olarak, su ve 
bir miktar limon tuzu veya beyaz sirkeyle 
temizleyin. Yumuşak bir fırça kullanın.

― Filtreyi tekrar yukarıdan takın ve yuvasına 
oturmasını sağlayın.

Not
 7 Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce 
yumuşak bir havlu ile tüm parçalarını kurula-
yın.

Isıtıcınınkirecininçözülmesi
Isıtıcının kirecinin çözülmesi ömrünü uzatacaktır. 
Kireç çözme işlemi, bölgenizdeki suyun sertliğine 
bağlıdır. 

1Isıtıcıyı maksimum seviye ye  kadar suyla dol-
durun ve kaynatın.

2Isıtıcı kapandıktan sonra cihazın fişini prizden 
çıkartın.

3Sonra içine 1 fincan beyaz sirke veya 2 
yemek kaşığı limon tuzunu kaynatılmış su 
içerisine dökün.

4Çözeltiyi birkaç saat ısıtıcının içerisinde tutun.

5Daha sonra dökün ve ısıtıcının içerisini iyice 
durulayın.

6Isıtıcıyı temiz suyla doldurun ve suyu kaynatın.

7Isıtıcıyı tekrar boşaltın ve suyla durulayın.

Notlar
 7 Hala çıkmamış kireç varsa, bu işlemi tekrar 
edin.

 7 Ayrıca, su ısıtıcıları için uygun olan bir kireç 
çözücü de kullanabilirsiniz. Bir kireç çözücü 
kullanıyorsanız, lütfen bu kireç çözücünün tali-
matlarını uygulayın.

Uyarı
 7 Uzun süre kullandıktan sonra ısıtıcının kirecini 
çözmezseniz, su haznesinin tabanı tamamen 
kireçle kaplanır ve cihaz çalışmaz hale gelir. 
Bu durumda, bir servis merkezi tarafından 
onarılması gerekir.

 7 Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiç-
bir garanti talebi kabul edilmez.

Saklama
 7 Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, 
lütfen dikkatli bir şekilde saklayın. 

 7 Cihazın fişinin çıkarıldığından ve tamamen kuru 
olduğundan emin olun.

 7 Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.

 7 Cihazın, çocukların ulaşamayacağı bir yerde 
muhafaza edildiğinden emin olun.

 7 Elektrik kablosunu taban ünitesinin J  altındaki 
elektrik kablosu makarasına K  sarın.

BİLGİLER _________________________________
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AEEEYönetmeliğineUyumve
AtıkÜrününEldenÇıkarılması
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 korunmasına 
yardımcı olun.

Ambalajbilgisi
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız 
gereği geri dönüştürülebilir malzemel-
erden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel 
veya diğer atıklarla birlikte atmayın, 

yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama 
noktalarına atın.

Teknikveriler

Güçkaynağı: 220-240 V ~, 50-60 Hz
Güç: 
WK8682: 2520 - 3000 W 
Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı sak-
lıdır.

BİLGİLER _________________________________
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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 adına Elec-tech International Co., Ltd. Chang Ming Shui, Wu Gui Shan Town, 
Zhong Shan City, GuangDong Province China Tel: 86-756-3390090 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: Kettle
Modeli:  WK 8682

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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