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Kullanma Kýlavuzu

ÝÇ TAKIM
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

•
•
•
•

Alttan Su Giriþli Ýç Takým
Yandan Su Giriþli Ýç Takým
Basmalý Ýç Takýmlar
Çekmeli Ýç Takýmlar

312296
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Kullanma Kýlavuzu

Tercih etmiþ olduðunuz ürünün size en iyi hizmeti saðlamasý için
Montaj ve Kullanma Kýlavuzunu bilgilerinize sunarýz.
1. Satýn aldýðýnýz ürünü, satýþ noktasýnda yardýmcý malzemeleri ile birlikte tek tek kontrol ederek teslim alýnýz.
2. Size daha hýzlý hizmet verilebilmesi için, ürüne ait “Garanti Belgesi”
ni satýcýmýza ONAYLATINIZ.
3. Bu kýlavuzun tamamýný ürününüzü monte ettirmeden önce dikkatle
okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý önemle rica
ediyoruz.
4. Montaj, bakým ve onarým için servis ihtiyacýnýz olduðu takdirde;
4.1 Satýcýmýzdan size en yakýn servisin telefonunu isteyiniz.
4.2 Satýcýmýzýn olmadýðý yerlerde, kýlavuz içindeki telefonlardan gerekli
bilgiyi alabilirsiniz.
4.3 Servis hizmeti sonunda teknisyen, detaylý ve doðru olarak “Hizmet
Formu” nu yazmak, size imzalatmak ve bir kopyasýný size vermek
zorundadýr. Lütfen, “Hizmet Formu” nu saklayýnýz.
4.4 Yetkili servislerin bazýlarý zaman içerisinde iptal edilmiþ olabilir.
En doðru adresi, 0800 211 70 00 numaralý Ücretsiz Danýþma
hattýmýzdan öðrenebilirsiniz.
4.5 Özel servis adý altýnda çalýþan ve servis hizmetleri saðlama yetkisi
olmayan kiþilerin tespiti açýsýndan yukarýdaki maddeler büyük önem taþýr.
Bunlara dikkat ediniz.
5. Satýcýmýz ve servisimiz sizin istek veya þikayetinizi gideremediði
takdirde, kýlavuz içerisinde belirtilen iletiþim kanallarýndan bize
müracaat ediniz.
Saygýlarýmýzla.
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Genel Çizim

doldurma
grubu
boþaltma
grubu

konik conta
somun

konik conta
somun

Ürün ile ilgili temel bilgiler
Tesisatlarda filtre kullanýlmalýdýr.
Montajdan hemen önce broþür dikkatlice incelenmeli ve montaj talimatlara uygun yapýlmalýdýr.
Montajdan önce su tesisatýnýzdaki muhtemel pislikleri, suyu bir miktar akýtarak temizleyiniz.
Montaj, yetkili satýcýlarýn tavsiye edeceði tesisatçýlar tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kumanda butonlarýný yumuþak nemli bezle temizleyiniz. Sert temizleyiciler kullanmayýnýz.
Rezervuarlarýn içine temizlik amaçlý tabletler ya da sývýlar konulmamalýdýr. Bu tip klor içeren
malzemeler contalarý deforme ederek su kaçaklarýna sebep olabilir.
Montaj sýrasýnda montaj grubu sýzdýrmazlýðýnýn saðlandýðý kontrol edilmelidir.
Doldurma grubu su seviyesi ayarý, rezervuar su seviye çizgisine göre ayarlanmalýdýr.
Dodurma grubu þamandýrasý rezervuara veya taþma borusuna çarpmamalýdýr.
Su hattýndaki pislikler, doldurma grubu baðlantý yapýlmadan boþaltýlmalýdýr.
Su seviyesi olmayan rezervuarlarda þamandýrayla ayarlanan su seviyesi taþma borusu üst
kenarýndan 20 mm aþaðýda olmalýdýr.
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Olasý Problemler ve Çözümleri
PROBLEM

ÇÖZÜM

Yarým boþaltma yapmýyor.

Doldurma grubu su seviye ayarýný kontrol edin. 3 lt.
þamandýrasýndan yukarý olmalýdýr. Su seviyesini arttýrýn ya da
þamandýrayý indirin.

Butona basýldýðýnda su vermiyor ya da az su veriyor.

Buton dibe kadar basýlabilmelidir. Çubuk boyunu ayarlayýn.
Çubuklar kýsa olmamalýdýr.

Doldurma grubu suyu kesmiyor veya doldurmuyor.

1- Ayar çubuðu ve þamandýranýn pozisyonunu kontrol edin.
2- Filtreyi kontrol ederek temizleyin, filtrenin týkanmasý su giriþini
önler veya su debisini azaltýr.
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GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA KALAN HUSUSLAR
1- Taþýma sýrasýnda ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.
2- Ürünlerin inþaat faaliyetinin devam ettiði ortamlarda uzun süre kalmasýndan
kaynaklanan yüzey bozulmasý.
3- Yetkisiz kiþilerce yapýlan hatalý montaj, bakým, onarým ve demontaj nedeniyle
meydana gelen arýzalar.
4- Yeni inþaatlarda tesisatýn temizlenmeden ürünlerin monte edilmesi sonucunda
inþaat artýklarýnýn meydana getirdiði arýzalar.
5- Ürünlerin kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan
kaynaklanan arýzalar.
6- Asit ve aþýndýrýcý ihtiva eden temizlik maddeleri (tablet veya sývý) ile yapýlan temizleme
sonucundaki yüzey bozulmalarý.
7- Ürünlerin yetkisiz kiþiler tarafýndan onarýlmaya çalýþýlmasý.
8- Orjinal yedek parça dýþýnda kullanýlan parçalar nedeni ile ürün özelliðinin bozulmasý.
9- Ürünlerin þebeke basýncý 10 bar’ýn üzerinde olan tesisata basýnç düþürücü
baðlanmadan kullanýlmasý.
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GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi 2 yýldýr ve malýn teslim tarihinden itibaren baþlar. Teslim tarihi faturada
gösterilen tarihtir.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içinde arzýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre mala iliþkin arýzanýn
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý,
temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar.
Malýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçý-üretici veya ithalatçý;
malýn tamiri tamamlanýncaya kadar benzer özelliklere sahip baþka bir malý tüketicinin
kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme gerek yetkili servislerimizden kaynaklanan
iþçilik ve montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça
bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
5. Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn; tüketiciye teslim edildiði tarihten
itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde; ayný arýzanýn ikiden
fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti
süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yanýsýra, bu arýzalarýn
maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý.
• Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý.
• Firmanýn servis istasyonunun, mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentasý,
temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçý-üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn
tamirininin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi durumlarýnda, tüketici malýn ücretsiz
deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranýnda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malýn Montaj ve Kullanma Kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý montajýndan ve
kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Garanti kapsamýnda olmayan
durumlar, yukarýda belirtilmiþtir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin
ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü’ne baþvurabilir.
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GARANTÝ BELGESÝ
74656

20/10/2009

Sanayi ve Ticaret A.Þ
Kanyon Ofis,
Fax.
Internet

371 70 00
:

185
371 74 03

www.vitra.com.tr

Ýç Takým
Norm

Satýcý Firmanýn

Eczacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. Eskiþehir Karayolu 4 km. PK:11300 Bozüyük/Bilecik
Müþteri Hizmetleri: 0532 755 75 00 / Ücretsiz Danýþma Hattý: 0800 211 70 00
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Eczacýbaþý Yapý Gereçleri
San. ve Tic. A.Þ.
Eskiþehir Karayolu 4 km. PK:11300
Bozüyük, Bilecik
INTEMA
Büyükdere Cad. No: 185
34394 Levent, Ýstanbul
Tel: (212) 371 70 00
Fax: (212) 371 74 03
Müþteri Hizmetleri: 0 532 755 75 00
Danýþma Hattý: 0 800 211 70 00

330 - 1710 BASMALI TEK KADEMELÝ ÝÇ TAKIM
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi 2 yýldýr ve malýn teslim tarihinden itibaren baþlar. Teslim tarihi faturada
gösterilen tarihtir.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre mala iliþkin arýzanýn
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý,
temislciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar.
Malýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçý-üretici veya ithalatçý;
malýn tamiri tamamlanýncaya kadar benzer özelliklere sahip baþka bir malý tüketicinin
kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme gerek yetkili servislerimizden kaynaklanan
iþçilik ve montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça
bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
5. Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn; tüketiciye teslim edildiði tarihten
itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde; ayný arýzanýn ikiden
fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti
süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yanýsýra, bu arýzalarýn
maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý,
• Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
• Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý,
bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçý-üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla
arýzanýn tamirin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi durumlarýnda, tüketici malýn ücretsiz
deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranýnda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malýn Montaj ve Kullanma Kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý montajýndan ve
kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Garanti kapsamýnda olmayan
durumlar, yukarýda belirtilmiþtir.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin
ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü’ne baþvurabilir.

GARANTÝ BELGESÝ
Belge Numarasý
Belge Ýzin Tarihi
ÝMALATÇI VEYA ÝTHALATÇI FÝRMANIN
Ünvaný
Merkez Adresi
Telefon / Telefaksý
Internet

Eczacýbaþý Yapý Gereçleri San. Ve Tic. A.Þ.
Kanyon Ofis, Büyükdere Cad. No:185
34394 Levent / ÝSTANBUL
(212) 371 70 00 / (212) 371 74 03
www.vitra.com.tr

FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN
Ýmzasý -Kaþesi
MALIN
Cinsi
Markasý
Modeli
Bandrol ve seri no
Teslim tarihi ve yeri
Garanti süresi
Azami tamir süresi
Kullaným ömrü

ÝÇ TAKIM
SEA

2 YIL
30 Ýþ Günü
10 Yýl

SATICI FÝRMANIN
Ünvaný
Adresi
Telefonu / Telefaksý
Fatura tarihi ve no
Tarih - imza - kaþe

Eczacýbaþý Yapý Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul
Müþteri Hizmetleri: 0532 755 75 00 / Ücretsiz Danýþma Hattý: 0800 211 70 00

Doldurma Grubu Montajý

Somunu çýkartarak doldurma
grubunu konik contanýn ucu,
deliðe girecek þekilde rezervuara yerleþtirin. Konik conta
þekildeki gibi oturmalýdýr.
Somunu rezervuar altýndan
sýkarak doldurma grubunu
sabitleyin. Doldurma grubu
rezervuar duvarýna çarpmayacak þekilde monte edilmelidir.

Þamandýranýn baðlý olduðu
çubuk üzerindeki yaprak yayý
sýkýþtýrarak þamandýrayý su
seviyesi yüksekliðine ayarlayýn.

Basma Butonu Montajý

Tesisat baðlantýsý borusunun
içinde olmasý muhtemel pislikleri bir miktar su akýtarak
temizleyin ve doldurma grubuna
baðlayýn. Baðlantý çapý 3/8" dir.

Buton montaj parçasýný taþma borusu
üzerine takarak buton montaj yuvasýnýn
üst kenarý kapak üst yüzeyinden 25-30 mm
aþaðýda olacak þekilde yüksekliðini ayarlayýn.
Kelebek somunu sýkarak sabitleyin.

Olasý Problemler ve Çözümleri

Boþaltma Grubu Montajý

Problem

Boþaltma grubunun altýndaki
somunu çaýkartarak, siyah konik
conta boþaltma grubuyla rezervuar iç yüzeyi arasýnda olacak
þekilde boþaltma grubunu rezervuarýn içine yerleþtirin. Somunu
rezervuaraltýndan hafifçe sýkýp
boþaltma grubunu sabitleyin.

Rezervuar içinde boþaltma grubunu klapenin kolayca açýlacaðý
ve çekme zincirinin hiçbir yere
takýlmayacaðý açýya getirin.

Buton montaj yuvasýný rezervuar kapaðýndaki basma deliði eksenine getirin. Bu açýda,
klapeye baðlý zinciri çekme kolunun ucuna
gevþeklik olmayacak klape de açýk kalmayacak
þekilde takýn. Rezervuarý klozet üzerine montaj
vidalarýyla sabitleyin. Rezervuar kapaðýný
yerleþtirerek butonu yuvasýna vidalayýn.

Rezervuarýn altýndaki somunu
boþaltma grubunun açýsýný
deðiþtirmeden iyice sýkarak su
sýzdýrmaz hale getirin. Siyah
sünger contayý alttan boþaltma
grubu çýkýþ ucuna geçirin.

Çözüm

Doldurma grubu suyu kesmiyor veya
doldurmuyor

1- Ayar çubuðu ve þamandýranýn pozisyonunu
kontrol ederek yalnýþsa 2 nolu resime göre
düzeltin.
2- Filtreyi kontrol ederek temizleyin, filtrenin
týkanmasý su giriþini önler veya su debisini
azaltýr.

Su sýzdýrma

1- Doldurma grubu somununun tam sýkýlý olup
olmadýðýný kontrol edin.
2- Boþaltma grubunu talimatlara göre yeniden
monte edin.
3- Sýzdýrma, basma butonunun ayarýndan kaynaklanýyorsa butonu talimatlara göre tekrar monte
edin.

DÝKKAT
Rezervuarýn içine klor içeren temizlik tableti veya sývýsýný koymayýn. Bu tip malzemeler contalara zarar
vermektedir. Bundan dolayý oluþacak arýzalar ve montaj broþürüne uygun olarak yapýlmayan montajlar
garanti kapsamý dýþýndadýr.

Kullanma Kýlavuzu

ÝÇ TAKIM
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

•
•
•
•

Alttan Su Giriþli Ýç Takým
Yandan Su Giriþli Ýç Takým
Basmalý Ýç Takýmlar
Çekmeli Ýç Takýmlar

312298

Kullanma Kýlavuzu

Tercih etmiþ olduðunuz ürünün size en iyi hizmeti saðlamasý için
Montaj ve Kullanma Kýlavuzunu bilgilerinize sunarýz.
1. Satýn aldýðýnýz ürünü, satýþ noktasýnda yardýmcý malzemeleri ile birlikte tek tek kontrol ederek teslim alýnýz.
2. Size daha hýzlý hizmet verilebilmesi için, ürüne ait “Garanti Belgesi”
ni satýcýmýza ONAYLATINIZ.
3. Bu kýlavuzun tamamýný ürününüzü monte ettirmeden önce dikkatle
okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý önemle rica
ediyoruz.
4. Montaj, bakým ve onarým için servis ihtiyacýnýz olduðu takdirde;
4.1 Satýcýmýzdan size en yakýn servisin telefonunu isteyiniz.
4.2 Satýcýmýzýn olmadýðý yerlerde, kýlavuz içindeki telefonlardan gerekli
bilgiyi alabilirsiniz.
4.3 Servis hizmeti sonunda teknisyen, detaylý ve doðru olarak “Hizmet
Formu” nu yazmak, size imzalatmak ve bir kopyasýný size vermek
zorundadýr. Lütfen, “Hizmet Formu” nu saklayýnýz.
4.4 Yetkili servislerin bazýlarý zaman içerisinde iptal edilmiþ olabilir.
En doðru adresi, 0800 211 70 00 numaralý Ücretsiz Danýþma
hattýmýzdan öðrenebilirsiniz.
4.5 Özel servis adý altýnda çalýþan ve servis hizmetleri saðlama yetkisi
olmayan kiþilerin tespiti açýsýndan yukarýdaki maddeler büyük önem taþýr.
Bunlara dikkat ediniz.
5. Satýcýmýz ve servisimiz sizin istek veya þikayetinizi gideremediði
takdirde, kýlavuz içerisinde belirtilen iletiþim kanallarýndan bize
müracaat ediniz.
Saygýlarýmýzla.
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Kullanma Kýlavuzu

Genel Çizim

doldurma
grubu
boþaltma
grubu

konik conta
somun

konik conta
somun

Ürün ile ilgili temel bilgiler
Tesisatlarda filtre kullanýlmalýdýr.
Montajdan hemen önce broþür dikkatlice incelenmeli ve montaj talimatlara uygun yapýlmalýdýr.
Montajdan önce su tesisatýnýzdaki muhtemel pislikleri, suyu bir miktar akýtarak temizleyiniz.
Montaj, yetkili satýcýlarýn tavsiye edeceði tesisatçýlar tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kumanda butonlarýný yumuþak nemli bezle temizleyiniz. Sert temizleyiciler kullanmayýnýz.
Rezervuarlarýn içine temizlik amaçlý tabletler ya da sývýlar konulmamalýdýr. Bu tip klor içeren
malzemeler contalarý deforme ederek su kaçaklarýna sebep olabilir.
Montaj sýrasýnda montaj grubu sýzdýrmazlýðýnýn saðlandýðý kontrol edilmelidir.
Doldurma grubu su seviyesi ayarý, rezervuar su seviye çizgisine göre ayarlanmalýdýr.
Dodurma grubu þamandýrasý rezervuara veya taþma borusuna çarpmamalýdýr.
Su hattýndaki pislikler, doldurma grubu baðlantý yapýlmadan boþaltýlmalýdýr.
Su seviyesi olmayan rezervuarlarda þamandýrayla ayarlanan su seviyesi taþma borusu üst
kenarýndan 20 mm aþaðýda olmalýdýr.
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Olasý Problemler ve Çözümleri
PROBLEM

ÇÖZÜM

Yarým boþaltma yapmýyor.

Doldurma grubu su seviye ayarýný kontrol edin. 3 lt.
þamandýrasýndan yukarý olmalýdýr. Su seviyesini arttýrýn ya da
þamandýrayý indirin.

Butona basýldýðýnda su vermiyor ya da az su veriyor.

Buton dibe kadar basýlabilmelidir. Çubuk boyunu ayarlayýn.
Çubuklar kýsa olmamalýdýr.

Doldurma grubu suyu kesmiyor veya doldurmuyor.

1- Ayar çubuðu ve þamandýranýn pozisyonunu kontrol edin.
2- Filtreyi kontrol ederek temizleyin, filtrenin týkanmasý su giriþini
önler veya su debisini azaltýr.
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Kullanma Kýlavuzu

GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA KALAN HUSUSLAR
1- Taþýma sýrasýnda ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.
2- Ürünlerin inþaat faaliyetinin devam ettiði ortamlarda uzun süre kalmasýndan
kaynaklanan yüzey bozulmasý.
3- Yetkisiz kiþilerce yapýlan hatalý montaj, bakým, onarým ve demontaj nedeniyle
meydana gelen arýzalar.
4- Yeni inþaatlarda tesisatýn temizlenmeden ürünlerin monte edilmesi sonucunda
inþaat artýklarýnýn meydana getirdiði arýzalar.
5- Ürünlerin kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan
kaynaklanan arýzalar.
6- Asit ve aþýndýrýcý ihtiva eden temizlik maddeleri (tablet veya sývý) ile yapýlan temizleme
sonucundaki yüzey bozulmalarý.
7- Ürünlerin yetkisiz kiþiler tarafýndan onarýlmaya çalýþýlmasý.
8- Orjinal yedek parça dýþýnda kullanýlan parçalar nedeni ile ürün özelliðinin bozulmasý.
9- Ürünlerin þebeke basýncý 10 bar’ýn üzerinde olan tesisata basýnç düþürücü
baðlanmadan kullanýlmasý.
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Kullanma Kýlavuzu

GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi 2 yýldýr ve malýn teslim tarihinden itibaren baþlar. Teslim tarihi faturada
gösterilen tarihtir.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içinde arzýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre mala iliþkin arýzanýn
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý,
temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar.
Malýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçý-üretici veya ithalatçý;
malýn tamiri tamamlanýncaya kadar benzer özelliklere sahip baþka bir malý tüketicinin
kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme gerek yetkili servislerimizden kaynaklanan
iþçilik ve montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça
bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
5. Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn; tüketiciye teslim edildiði tarihten
itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde; ayný arýzanýn ikiden
fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti
süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yanýsýra, bu arýzalarýn
maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý.
• Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý.
• Firmanýn servis istasyonunun, mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentasý,
temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçý-üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn
tamirininin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi durumlarýnda, tüketici malýn ücretsiz
deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranýnda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malýn Montaj ve Kullanma Kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý montajýndan ve
kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Garanti kapsamýnda olmayan
durumlar, yukarýda belirtilmiþtir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin
ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü’ne baþvurabilir.
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Kullanma Kýlavuzu

GARANTÝ BELGESÝ
74657

20/10/2009

Sanayi ve Ticaret A.Þ
Kanyon Ofis,
Fax.
Internet

371 70 00
:

185
371 74 03

www.vitra.com.tr

Ýç Takým
Selena

Satýcý Firmanýn

Eczacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. Eskiþehir Karayolu 4 km. PK:11300 Bozüyük/Bilecik
Müþteri Hizmetleri: 0532 755 75 00 / Ücretsiz Danýþma Hattý: 0800 211 70 00
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Eczacýbaþý Yapý Gereçleri
San. ve Tic. A.Þ.
Eskiþehir Karayolu 4 km. PK:11300
Bozüyük, Bilecik
INTEMA
Büyükdere Cad. No: 185
34394 Levent, Ýstanbul
Tel: (212) 371 70 00
Fax: (212) 371 74 03
Müþteri Hizmetleri: 0 532 755 75 00
Danýþma Hattý: 0 800 211 70 00

Kullanma Kýlavuzu

ÝÇ TAKIM
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

•
•
•
•
•
•
•

330-2010
330-2020
330-1610
330-1620
330-1510
330-1210
330-1230

Alttan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre)
Yandan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre)
Alttan Su Giriþli Ýç Takým (2.5/4 Litre)
Yandan Su Giriþli Ýç Takým (2.5/4 Litre)
Çekmeli Ýç Takým
Basmalý Ýç Takým
Alttan Su Giriþli Ahþap Kollu Ýç Takým

313555

Kullanma Kýlavuzu

Tercih etmiþ olduðunuz ürünün size en iyi hizmeti saðlamasý için
Montaj ve Kullanma Kýlavuzunu bilgilerinize sunarýz.
1. Satýn aldýðýnýz ürünü, satýþ noktasýnda yardýmcý malzemeleri ile birlikte tek tek kontrol ederek teslim alýnýz.
2. Size daha hýzlý hizmet verilebilmesi için, ürüne ait “Garanti Belgesi”
ni satýcýmýza ONAYLATINIZ.
3. Bu kýlavuzun tamamýný ürününüzü monte ettirmeden önce dikkatle
okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý önemle rica
ediyoruz.
4. Montaj, bakým ve onarým için servis ihtiyacýnýz olduðu takdirde;
4.1 Satýcýmýzdan size en yakýn servisin telefonunu isteyiniz.
4.2 Satýcýmýzýn olmadýðý yerlerde, kýlavuz içindeki telefonlardan gerekli
bilgiyi alabilirsiniz.
4.3 Servis hizmeti sonunda teknisyen, detaylý ve doðru olarak “Hizmet
Formu” nu yazmak, size imzalatmak ve bir kopyasýný size vermek
zorundadýr. Lütfen, “Hizmet Formu” nu saklayýnýz.
4.4 Yetkili servislerin bazýlarý zaman içerisinde iptal edilmiþ olabilir.
En doðru adresi, 0800 211 70 00 numaralý Ücretsiz Danýþma
hattýmýzdan öðrenebilirsiniz.
4.5 Özel servis adý altýnda çalýþan ve servis hizmetleri saðlama yetkisi
olmayan kiþilerin tespiti açýsýndan yukarýdaki maddeler büyük önem taþýr.
Bunlara dikkat ediniz.
5. Satýcýmýz ve servisimiz sizin istek veya þikayetinizi gideremediði
takdirde, kýlavuz içerisinde belirtilen iletiþim kanallarýndan bize
müracaat ediniz.
Saygýlarýmýzla.
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Kullanma Kýlavuzu

Genel Çizim

doldurma
grubu
boþaltma
grubu

konik conta
somun

konik conta
somun

Ürün ile ilgili temel bilgiler
Tesisatlarda filtre kullanýlmalýdýr.
Montajdan hemen önce broþür dikkatlice incelenmeli ve montaj talimatlara uygun yapýlmalýdýr.
Montajdan önce su tesisatýnýzdaki muhtemel pislikleri, suyu bir miktar akýtarak temizleyiniz.
Montaj, yetkili satýcýlarýn tavsiye edeceði tesisatçýlar tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kumanda butonlarýný yumuþak nemli bezle temizleyiniz. Sert temizleyiciler kullanmayýnýz.
Rezervuarlarýn içine temizlik amaçlý tabletler ya da sývýlar konulmamalýdýr. Bu tip klor içeren
malzemeler contalarý deforme ederek su kaçaklarýna sebep olabilir.
Montaj sýrasýnda montaj grubu sýzdýrmazlýðýnýn saðlandýðý kontrol edilmelidir.
Doldurma grubu su seviyesi ayarý, rezervuar su seviye çizgisine göre ayarlanmalýdýr.
Dodurma grubu þamandýrasý rezervuara veya taþma borusuna çarpmamalýdýr.
Su hattýndaki pislikler, doldurma grubu baðlantý yapýlmadan boþaltýlmalýdýr.
Su seviyesi olmayan rezervuarlarda þamandýrayla ayarlanan su seviyesi taþma borusu üst
kenarýndan 20 mm aþaðýda olmalýdýr.
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Kullanma Kýlavuzu

Olasý Problemler ve Çözümleri
PROBLEM

ÇÖZÜM

Yarým boþaltma yapmýyor.

Doldurma grubu su seviye ayarýný kontrol edin. 3 lt.
þamandýrasýndan yukarý olmalýdýr. Su seviyesini arttýrýn ya da
þamandýrayý indirin.

Butona basýldýðýnda su vermiyor ya da az su veriyor.

Buton dibe kadar basýlabilmelidir. Çubuk boyunu ayarlayýn.
Çubuklar kýsa olmamalýdýr.

Doldurma grubu suyu kesmiyor veya doldurmuyor.

1- Ayar çubuðu ve þamandýranýn pozisyonunu kontrol edin.
2- Filtreyi kontrol ederek temizleyin, filtrenin týkanmasý su giriþini
önler veya su debisini azaltýr.
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Kullanma Kýlavuzu

GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA KALAN HUSUSLAR
1- Taþýma sýrasýnda ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.
2- Ürünlerin inþaat faaliyetinin devam ettiði ortamlarda uzun süre kalmasýndan
kaynaklanan yüzey bozulmasý.
3- Yetkisiz kiþilerce yapýlan hatalý montaj, bakým, onarým ve demontaj nedeniyle
meydana gelen arýzalar.
4- Yeni inþaatlarda tesisatýn temizlenmeden ürünlerin monte edilmesi sonucunda
inþaat artýklarýnýn meydana getirdiði arýzalar.
5- Ürünlerin kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan
kaynaklanan arýzalar.
6- Asit ve aþýndýrýcý ihtiva eden temizlik maddeleri (tablet veya sývý) ile yapýlan temizleme
sonucundaki yüzey bozulmalarý.
7- Ürünlerin yetkisiz kiþiler tarafýndan onarýlmaya çalýþýlmasý.
8- Orjinal yedek parça dýþýnda kullanýlan parçalar nedeni ile ürün özelliðinin bozulmasý.
9- Ürünlerin þebeke basýncý 10 bar’ýn üzerinde olan tesisata basýnç düþürücü
baðlanmadan kullanýlmasý.
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Kullanma Kýlavuzu

GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi 2 yýldýr ve malýn teslim tarihinden itibaren baþlar. Teslim tarihi faturada
gösterilen tarihtir.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içinde arzýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre mala iliþkin arýzanýn
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý,
temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar.
Malýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçý-üretici veya ithalatçý;
malýn tamiri tamamlanýncaya kadar benzer özelliklere sahip baþka bir malý tüketicinin
kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme gerek yetkili servislerimizden kaynaklanan
iþçilik ve montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça
bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
5. Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn; tüketiciye teslim edildiði tarihten
itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde; ayný arýzanýn ikiden
fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti
süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yanýsýra, bu arýzalarýn
maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý.
• Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý.
• Firmanýn servis istasyonunun, mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentasý,
temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçý-üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn
tamirininin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi durumlarýnda, tüketici malýn ücretsiz
deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranýnda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malýn Montaj ve Kullanma Kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý montajýndan ve
kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Garanti kapsamýnda olmayan
durumlar, yukarýda belirtilmiþtir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin
ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü’ne baþvurabilir.
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Kullanma Kýlavuzu

GARANTÝ BELGESÝ
73805

18/09/2009

Sanayi ve Ticaret A.Þ
Kanyon Ofis,
Fax.
Internet

371 70 00
:

185
371 74 03

www.vitra.com.tr

Ýç Takým

Satýcý Firmanýn

Eczacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. Eskiþehir Karayolu 4 km. PK:11300 Bozüyük/Bilecik
Müþteri Hizmetleri: 0532 755 75 00 / Ücretsiz Danýþma Hattý: 0800 211 70 00
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www.vitra.com.tr

Eczacýbaþý Yapý Gereçleri
San. ve Tic. A.Þ.
Eskiþehir Karayolu 4 km. PK:11300
Bozüyük, Bilecik
INTEMA
Büyükdere Cad. No: 185
34394 Levent, Ýstanbul
Tel: (212) 371 70 00
Fax: (212) 371 74 03
Müþteri Hizmetleri: 0 532 755 75 00
Danýþma Hattý: 0 800 211 70 00

