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Termosifon
Kullanma kılavuzu

T 7350 SL
T 7365 SL
T 7380 SL
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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size 
en iyi verimi sunmasını istiyoruz. 
Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı 
ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...
Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

bir yerde saklayın.
-

vuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki 
farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
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TR2

1 Güvenlik Uyarıları

tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın kullanım voltajı 230 V’dur.
- Cihaz mutlaka topraklanmalıdır.
- Emniyet ventili kesinlikle sökülmemeli, 
bloke edilmemeli (emniyet ventili tahliye 
borusu açık kalmalı kesinlikle kapatılma-
malıdır.), yetkili kişilerce montajı yapılmalı-
dır.
- Şebeke basıncı 6,5 bardan büyükse 
mutlaka basınç regülatörü kullanınız.
- Cihazı çocuklar, zihinsel engelliler vb. 
kişilerin kullanımı yalnızca beraberinde 
bulunan sorumlu kişiler ile mümkündür. 
Kendinizin ve başkalarının hayatını tehli-
keye atmayın.
- Cihazınızı, tamamen su ile dolu olma-
dan çalıştırmayınız. Cihazınızın içi boşken 
çalıştırlması ısıtıcının zarar görmesine se-
bep olabilir. Bu durumdan mutlaka kaçı-
nınız.
- Kireçlenmeden ve susuz çalışmadan 
dolayı zarar gören ısıtıcılar garanti kapsa-
mı dışındadır.
- Emniyet ventili ayarları üretici firma tara-
fından yapılmıştır. Kesinlikle emniyet ven-
tilini cihazdan sökmeyiniz ve ayarını boz-
mayınız.
- Emniyet ventilinden yüksek su basınç-
larında güvenlik amacıyla su akacaktır, bu 
bir arıza olmayıp, güvenlik standardı ge-
reğidir.
- Cihazınız ile birlikte verilen emniyet ven-
tilini kesinlikle değiştirmeyiniz.
- Emniyet ventili kireçlenmeye karşı ko-
runmalıdır. Kireçlenme sebebi ile oluşa-
cak arıza veya kazalardan üretici firma 
sorumlu tutulamaz. Her yıl cihazınızın ve 
ekipmanlarının bakımının yaptırılması tav-
siye edilir.
- Emniyet ventili tahliye borusu açık kal-
malı kesinlikle kapatılmamalıdır.

- Cihazınızın deposunu delinmeye karşı 

kullanım suyu sertliğine ve kullanım şekli-
ne bağlı olarak ortalama 2 yılda bir değiş-
tirilmesi önerilir. Eğer ihtiyaç varsa anod 
değiştirilmelidir.
- Ürününüzü aldığınızda ürüne ait garanti 
belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız.
- Kullanıcı kullanma kılavuzunda belirtilen 
bakım ve kontrolleri periyodik olarak ya-
pılmalıdır.
- Tahliye Borusu sürekli aşağıya doğru 
konumlandırılmalı ve donma olmayan bir 
ortama monte edilmelidir.
- Cihazınızın ambalaj atıklarını çocuklar-
dan uzak tutunuz ve uygun bir atık alanı-
na atınız.
- Cihazınızı harici, fiziki ve kimyasal et-
kenlerden uzak tutunuz.
- Cihazın montajı yapıldıktan sonra, sıcak 
su musluğunu açarak cihazın su ile dol-

su akmaya başladığında cihazın deposu 
su ile dolmuş demektir.
- Emniyet ventili tahliye çıkışı uygun bir su 
giderine bağlanmalıdır.
- Emniyet ventili tahliye çıkışı kesinlik-
le kapatılmamalı, suyu tahliye edebilecek 
şekilde açık tutulmalı ve beraberinde ve-
rilen hortum takılarak su giderine bağlan-
malıdır.
- Uzatma kablosu yada çoklu prizle bağ-
lantı yapılmamalıdır. Cihaz sabit tesisata 
bağlanmalıdır.
- Elektrik tesisatınızın şebeke voltajının ci-
hazın çalışma gerilimi olan 230V – 50 Hz’ 
e uygun olduğuna emin olunuz.
- Cihazın besleme hattının, cihaz etike-
ti üzerinde belirtilen cihaz çalışma akımı-
nı karşılayabilecek uygunlukta olduğunu 
kontrol ediniz.
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TR3

T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Isıtma gücü (Watt) 2000

Şebeke Gerilimi / Frekans 230V /  50Hz

40-80

50 65 80

Çalışma basıncı (bar) 8

Maksimum basınç ( bar) 9

Yüksek basınç emniyet valfi Var

Paslanmaya karşı koruma Emaye Kaplama

Korozyona Karşı Koruma 

Var

IP 24

1/2” M

İzolasyon Poliüretan

1/2”

Derinlik (mm ) 460

Genişlik (mm) 460

Yükseklik (mm) 625 745 865

625 745 865

21 25 28

Brüt 24 28 30

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartla-
ra göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir. 

2 Ürününüzün Teknik Özellikleri
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3 Ürününüzün Kullanılması
Termostat butonu yardımı ile sıcaklık iste-
nilen seviyeye ayarlanır. Termosifonda bu-
lunan su sıcaklığı düşerse termostat oto-
matik olarak açılıp su sıcaklığı ayarlanan 
sıcaklığa gelene kadar termosifon çalışa-

-
mostat tekrar otomatik olarak devreden 
çıkacaktır. Çalışma esnasında pano üze-
rinde bulunan çalışma ledi yanacaktır.
Tasarruf ve performans için termostat bu-
tonunuzu “EKO” konumunda tutmanız 

4 Bakım ve Temizlik
- Cihazınızın verimini ve çalışma emniye-
tini korumak için; yılda bir defa yetkili ser-
vislere bakımını yaptırmanız tavsiye edilir.
- Cihazın dış kaplamasını aşındırıcı, agre-
sif ve / veya kolay parlayan temizleyiciler 
ile temizleyiniz. ( örneğin: gazyağı, alkol 
vb. ) Cihazın temizliği öncesinde elektrik 
beslemesini daima kesiniz.
- Cihazınız harici, fiziki ve kimyevi etken-
lere karşı koruyunuz.
- Cihazınızın deposundaki emayenin 
korozyona karşı korunmasını sağlayan 
Magnezyum anod çubuğunu yılda bir 
defa kontrol ettiriniz.

- Emniyet ventili kireçlenmeye karşı ko-
runmalıdır. Yılda bir defa yetkili servis ele-
manlarına kontrol ettiriniz. Kendinizde 
emniyet ventili üzerindeki mandalı kaldı-
rıp ( dik konuma getirerek ) emniyet ven-
tili tahliye borusundan su akıttığını kontrol 
ediniz.

-
patarak derhal yetkili servise haber veri-
niz.
- Kontrolden sonra emniyet ventilinin 
mandalını indirmeyi unutmayınız.
- Kireçlenme sebebi ile oluşacak arıza 
veya kazalardan üretici firma sorumlu tu-
tulamaz.

ile temizlemeyiniz.
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Değerli Müşterimiz,

siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri bölü-
münde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya 
da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından 
Çağrı Merkezimize başvurunuz. 
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ“ istemeyi unutmayınız. 

size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça süresi.)

5 Tüketici Hizmetleri
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Garanti ile ilgili olarak
m� terinin dikkat etmesi
gereken hususlar

Ar�elik tarafõndan verilen bu garanti, TermosifonÕun normalin dõ õnda kullanõlmasõndan do acak arõ�-
zalarõn giderilmesini kapsamadõ õ gibi, a a õdaki durumlar da garanti dõ õdõr:

1. Kullanma hatalarõndan meydana gelen hasar ve arõzalar,
2. �r�n�n m� teriye tesliminden sonraki y�kleme, bo altma ve ta õma sõrasõnda olu an hasar ve 
arõzalar,
3. Voltaj d� �kl� � veya fazlalõ õ; hatalõ elektrik tesisatõ; �r�n�n etiketinde yazõlõ voltajdan farklõ 
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arõzalar,
4. Yangõn ve yõldõrõm d� mesi ile meydana gelecek arõzalar ve hasarlar.
5. �r�n�n kullanma kõlavuzlarõnda yer alan hususlara aykõrõ kullanõlmasõndan kaynaklanan arõzalar.

�r�ne yetkisiz ki iler tarafõndan yapõlan m�dahalelerde �r�ne verilmi  garanti sona erecektir.

Yukarõda belirtilen arõzalarõn giderilmesi �cret kar õlõ õnda yapõlõr.

�r�n�n kullanõm yerine montajõ ve nakliyesi �r�n fiyatõna dahil de ildir.

Garanti belgesinin tekemm�l ettirilerek t�keticiye verilmesi sorumlulu u, t�keticinin malõ satõn aldõ õ 
satõcõ, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi �zerinde tahrifat yapõldõ õ, �r�n �zerin�-
deki orijinal seri numarasõ kaldõrõldõ õ veya tahrif edildi i takdirde bu garanti ge�ersizdir.

�r�n�n Ar�elik A .adõna BDR Themea (Orhanlõ Beldesi,Orta Mahalle, Akdeniz cad.No:8 Tuzla   
stanbul, Tel:0216 581 6500 pbx,Fax:0216 304 1133) tesislerinde �retilmi tir.

malat�õ/ thalat�õ: AR�EL K A. . Genel M�d�rl�k Karaa a� Cad. No: 2-6 S�tl�ce 
34445 stanbul / T�rkiye

Men ei: T�rkiye

Akdeniz Sokak No:8 Tuzla
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AR�EL K TermosifonÕun, kullanma kõlavuzunda g�sterildi i ekilde kullanõlmasõ ve Ar�elikÕin yetkili kõldõ õ 
Servis elemanlarõ dõ õndaki ahõslar tarafõndan bakõm, onarõm veya ba ka bir nedenle m�dahale edilmemi  
olmasõ artõyla, b�t�n par�alarõ dahil olmak �zere tamamõ malzeme, i �ilik ve �retim hatalarõna kar õ
2 ( K ) YIL S�RE LE GARANT  ED LM T R.
Garanti kapsamõ i�inde gerek malzeme ve i �ilik gerekse montaj hatalarõndan dolayõ arõzalanmasõ halin�-
de yapõlan i lemler i�in i �ilik masrafõ, de i tirilen par�a bedeli ya da ba ka bir ad altõnda hi�bir �cret ta�-
lep edilmeyecektir. Garanti s�resi i�inde yapõlacak onarõmlarda ge�en s�re, garanti s�resine ilave edilir. Ta�-
mir s�resi en fazla 20 i  g�n�d�r. Bu s�re mamul�n yetkili servis at�lyelerimize, yetkili servis at�lyelerimiz 
bulunmamasõ durumunda Yetkili Satõcõlarõmõza veya Firmamõza bildirildi i tarihten itibaren ba lar. �r�n�n 
arõzasõnõn 10 i  g�n� i�erisinde giderilememesi halinde Ar�elik A. . �r�n�n tamiri tamamlanõncaya kadar, 
benzer �zelliklere sahip ba ka bir �r�n�, m� terinin kullanõmõna tahsis edecektir.

Arõzanõn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik y�ntemlerin tespiti ile de i tirilecek par�alarõn saptan�-
masõ tamamen firmamõza aittir. Arõzanõn giderilmesi �r�n�n bulundu u yerde veya Yetkili Servis at�lyelerin�-
de yapõlabilir. M� terimizin buna onayõ arttõr. 
Ancak;
T�keticinin onarõm hakkõnõ kullanmasõna ra men malõn;
-T�keticiye teslim edildi i tarihten itibaren, garanti s�resi i�inde kalmak kaydõyla, bir yõl i�erisinde en az 
d�rt defa veya imalat�õ-�retici ve/veya ithalat�õ tarafõndan belirlenen garanti s�resi i�erisinde altõ defa arõ�-
zalanmasõnõn yanõ sõra, bu arõzalarõnmaldan yararlanmamayõ s�rekli kõlmasõ,
-Tamiri i�in gereken azami s�renin a õlmasõ
-Firmanõn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasõ halinde sõrayla satõcõsõ, bayii, acentesi 
temsilcili i ithalat�õsõ veya imalat�õ-�reticisinden birisinin d�zenleyece i raporla arõzanõn tamirini m�mk�n 
bulunmadõ õnõn belirlenmesi, durumlarõnda t�ketici malõn �cretsiz de i tirilmesini, bedel iadesi veya ayõp 
oranda bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak �õkabilecek sorunlar i�in T.C. G�mr�k 
ve Ticaret Bakanlõ õ T�keticinin Korunmasõ ve Piyasa G�zetim Genel M�d�rl� �Õne ba vurulabilir. Bu Ga�-
ranti BelgesiÕnin kullanõlmasõna 4077 sayõlõ T�keticinin Korunmasõ Hakkõnda Kanun ile bu KanunÕa daya�-
nõlarak y�r�rl� e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarõna Dair Y�netmelik uyarõnca, T.C. G�mr�k 
ve Ticaret Bakanlõ õ T�keticinin Korunmasõ ve Piyasa G�zetim Genel M�d�rl� � tarafõndan izin verilmi tir.

termosifon

Ar�elik A. .
Genel M�d�r Genel M�d�r Yardõmcõsõ

Seri No:
Tip: T 7350 SL-T 7365 SL-T 7380 SL
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satõcõ Firma �nvanõ:

Adres:

Tel-Faks:
Satõcõ Firma (Ka e ve mza):

Garanti 
Belgesi

3 (ÜÇ)


