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li 

Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik talimatları
 ■ 
 zihinsel kapasiteye sahip kişiler tarafından ve cihaz kullanımı 
 tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından; 
 kendilerine gözetim sağlandığı, cihazın güvenli kullanımıyla ilgili 
 gerekli talimatlar verildiği ve muhtemel tehlikeler öğretildiği 
 takdirde kullanılabilir.

 ■ Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. 
 ■ Cihazın temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan 8 yaşından 

    küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
 ■ Cihazı ve cihaz kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği  

     yerde saklayın.
 ■ Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile 

    çalıştırılmamalıdır.
 ■ Cihaz yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
 ■ Cihazın bağlantı kablosunun bozuk olması durumunda ürün; üretici 

    değiştirilmelidir.
 ■ Yüzeyde çatlama varsa, elektrik çarpması riskinden kaçınmak için 

    cihazı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
 ■ Cihaz gözetimsiz bırakılacaksa ve ayrıca cihazı monte etmeden, 

    sökmeden veya temizlemeden önce daima cihazın elektrik 
    bağlantısını kesin.
 ■ Bes leme kablo su düzenli olarak hasar belirtileri açısından incelenme

    ve kablo hasar görmüş ise cihaz kullanılmamalıdır.
 ■ Ocağın üzerine pişirme kapları, tencere kapakları, bıçaklar veya 

    benzeri metal nesneler koymayın. Bu tür nesneler, cihaz açıksa önemli 
    ölçüde ısınabilir.
 ■ Seramik ocak gözlerinin sıcak yüzeylerine dokunmayın. İndüksiyonlu 

     ocağın kendisi, pişirme işlemi sırasında herhangi bir ısı üretmez. Ancak
     pişirme kabının sıcaklığı, ocak gözünü ısıtır.
 ■ Bu cihaz sadece evde ve aşağıdakilere benzer ortamlarda kullanım

    için tasarlanmıştır:
 ■ 
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 ■      Çiftlik evlerinde;
 ■      Otel, motel ve diğer yaşam alanlarındaki müşterilerce;
 ■      Oda-kahvaltı yöntemiyle çalışan konaklama yerlerinde.

 ■ Bu cihaz ticari amaç için üretilmemiştir.
Kullanım öncesi talimatları
Cihazı çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu kılavuz; cihazın kullanımı, güvenliği ve bakımı 
için gereken talimatları içermektedir. Kullanım kılavuzunu saklayın ve cihazın bir sonraki kullanıcısına 
cihazla beraber teslim edin. Cihaz yalnızca amaçlanan doğrultuda kullanım talimatlarına uygun şekilde 
kullanılabilir. Kullanım esnasında güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

Teknik özellikler
Voltaj:   220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Güç tüketimi:   1890 - 2205 W
Koruma sınıfı:   I

Ek güvenlik bilgileri
 ▪     Elektrik hassasiyeti yüksek kişiler, cihazın yakınında gerekenden uzun süre kalmamalıdır.
 ▪    Kalp pili veya infüzyon pompası takılı kişiler, cihazın kendileri için zararsız olup olmadığından emin 

       olmak için doktorlarına danışmalıdır.
 ▪  Cihaz metal bir zeminde çalıştırılmamalıdır; çünkü böyle bir durumda zemin önemli ölçüde ısınabilir.
 ▪    Cihazın uygun şekilde havalandırılmasını sağlamak için cihazın diğer nesnelerden veya duvarlardan 

       en az 10 cm uzakta olduğundan emin olun.
 ▪ Soğuk hava, cihazın altından içeri çekilir. Cihazın hiçbir açıklığını kapatmayın veya buralardan hava 

      girişini engellemeyin.
 ▪ Kredi kartı ve veri taşıyıcılar gibi mıknatıslanmış nesneleri cihazın üzerine veya yakınına koymayın.
 ▪   Pişirme kaplarını merkezi olarak ocağın üzerine yerleştiriniz. Bu şekilde, kabın tabanı büyük ölçüde 

      elektromanyetik alanı kapsar.
 ▪ Cihazdan hiçbir kapağı çıkarmayın.
 ▪ Ocak açıkken ocak üzerine boş pişirme kapları koymayın. Boş bir tencerenin ısıtılması, aşırı ısınmaya 

      karşı korumanın tetiklenmesine neden olur.
 ▪ Hiçbir kapalı konserveyi ısıtmayın. Patlama riski vardır!
 ▪ Cihazı sadece düzgün bir şekilde kurulmuş ve topraklanmış prize bağlayın. Priz ve kablo kuru 

      olmalıdır.
 ▪ Bağlantı kablosu, cihazın sıcak bölümleri ile temas etmemelidir.
 ▪

 ▪ Cihaz ya da güç kablosu zarar görürse,
 ▪ Düşme ve ya benzeri bir durumdan sonra bir arıza oluştuğuna dair şüpheniz varsa.

Bu gibi durumlarda cihazı tamire yollayın.
 ▪ Cihazı gözetimsiz bırakmayın.
 ▪ Güç kablosu aşağıdaki durumlarda prizden çıkarılmalıdır:

 ▪ Kullanım esnasında arıza meydana gelirse;
 ▪ Temizleme ve bakım öncesinde;
 ▪ Kullanım sonrasında.

 ▪   Cihazı temizlemek için suya sokmayın.
 ▪   Yanlış kullanım, uygun olmayan çalıştırma şekilleri ve uzman kişiler tarafından yapılmamış tamir

      at işlemlerinden doğabilecek zararların sorumluluğu kabul edilmez. Böyle durumlarda garanti 
      kapsamındaki talepler de geçersiz olur.
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Kullanım
İndüksiyonlu ocak; gıda maddelerinin ısıtılması, pişirilmesi ve kızartılması için tasarlanmıştır ve sadece 
iç mekânlarda kullanılabilir. Sadece evde kullanıma uygun olarak üretilmiştir. Kullanılan pişirme 
kapları, indüksiyonlu ocaklara uygun olmalıdır.
İndüksiyonlu ocaklar, özel pişirme kapları gerektirir.

Uygun pişirme kapları
▪ Ferromanyetik tabanlı tencere seti
▪ Paslanmaz çelik (tabanda demir merkezli), döküm demir
▪ Manyetik tabanlı emaye tavalar
▪ Önerilen pişirme kabı çapı: 180 mm - 280 mm
▪ Maks. ağırlık 6 kg (tencere ve gıda maddeleri)

Uygun olmayan pişirme kapları
▪ Seramik tencereler, ısıya dayanıklı cam
▪ Bakır, alüminyum veya diğer metalik olmayan pişirme kaplarıe
▪ Ayaklı tencere seti
▪ Eğri tabanlı kaplar
▪ Manyetik çelik merkeze sahip olmayan paslanmaz çelik kaplar
▪ Düz tabanlı olmayan kaplar

Kendi testinizi yapın!
Pişirme kaplarının uygunluğunu kendiniz kolayca test edebilirsiniz:
Tava tabanının yakınına bir mıknatıs tutun. Güçlü bir manyetik çekim varsa tencere uygun demektir. 
İndüksiyonlu ocak sadece uygun pişirme kapları ile çalışır. Cihaz, uygun olmayan pişirme kaplarını 
algılar ve bu durumda ocak gözünde bir pişirme kabı yokmuş gibi davranır: Ocak açılmaz.

Fonksiyonlar
Dokunmatik kontrol paneli (3)
İndüksiyonlu ocağın fonksiyonları, ilgili sembol tuşlarına dokunarak etkinleştirilir. Kontrol paneli, 

kontrol panelinin temiz ve kuru olması gerekir. Bir fonksiyon etkinleştirildiğinde ilgili LED ışığı kırmızı 
renkte yanar; örn.; cihazı açtıktan sonra.

Ekran (9)  Doğrudan program seçme (8)

Zamanlayıcı ayarlama (10)

Güç seviyesi ayarı (7)

Açık/Kapalı (5)

Güç seviyesi ayarı (7)
Cihaz, doğrudan güç seviyesi kontrolörü aracılığıyla ayarlanan ve değiştirilen ve 
kırmızı LED ışıkla görüntülenen sekiz farklı güç seviyesine sahiptir.
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Güç seviyesi kontrolörü üzerindeki bir konuma dokunursanız, ilgili seviye seçilmiş 
olur. En düşük seviyeden (sol) seçilen seviyeye kadar olan tüm LED'ler yanar. 
Seçilen güç seviyesini, parmağınızı soldan sağa veya güç seviyesi kontrolörü 
boyunca sağdan sola kaydırarak da değiştirebilirsiniz.

Ekran (9)
Zamanlayıcıyı gösterir. Zamanlayıcı, + ve - (10) tuşları kullanılarak dilediğiniz zaman 
yeniden ayarlanabilir.

Zamanlayıcı ayarlama (10)
Zamanlayıcı, + ve - (10) tuşlarıyla ayarlanır. Tuşlardan birine dokunursanız, süre 1 
dakika değişir. Tuşlardan birine daha uzun süre dokunup basılı tutarsanız, süre 10 
dakikalık adımlarda kademeli olarak değişir.
Zamanlayıcı, bir program seçmeden doğrudan 8 güç seviyesi (7) kullanılarak 0:01 ile 
9:59 arasında bir değere göre ayarlanabilir.
Zamanlayıcı, program fonksiyonları ve 8 güç seviyesi (7) kullanılarak istenilen 
zamanda değiştirilebilir.

Doğrudan program seçme (8)
Uygun sembolün tuşuna dokunarak bir program seçilebilir. Ocak çalışırken mevcut programı değiştirmek 
isterseniz, uygun sembol tuşunu bir saniye boyunca basılı tutmanız yeterlidir.

Tuş    Fonksiyon Yaklaşık
Sıcaklık °C*)

Güç seviyesi 
Yeniden ayarlama

Ayarlanabilir  
Performans

Ayarlanabilir  
Zamanlayıcı

Ilık tutma
Yiyeceği servis sıcaklığında 
tutma

Yaklaşık 60 2 1-3 10-120 dk.

Süt ısıtma, eritme (örn.; 
çikolata)

Yaklaşık  50 2 1-2 1-30 dk.

Yavaşça kaynatma
Kaynama derecesinin altında 
sıcak suda pişirme

Yaklaşık 85 3 1-4 10-120 dk.

Pişirme/Buğulama Yaklaşık 95 6 2-8 1-120 dk.

Kızartma
Et veya balığı hızlıca kızartma

Yaklaşık 200 7 4-8 1-30 dk.

Arttırma
= Örneğin; daha büyük 

Yaklaşık 230 8 N  1-5 dk.

Not: Doğrudan program seçme (8) (Arttırma programı hariç) fonksiyonu seçildiğinde güç seviyeleri (7), 
daha hızlı veya daha yavaş ısıtmayı sağlamak için yükseltilebilir veya azaltılabilir.
Hangi programın seçildiğine bağlı olarak, program fonksiyonları için önceden tanımlanmış zamanlayıcı 
ayarları, + ve - (10) tuşları kullanılarak değiştirilebilir.
Dikkat: Kızartma ve Arttırma programları ile yüksek sıcaklıklarda kullanıma uygun sıvı ve katı yağların 
kullanımı sağlanmalıdır.

*) Isıtılan gıda maddelerinin sıcaklıkları, burada gösterilenlerden farklı olabilir; çünkü sıcaklıklar, diğer 
faktörlerin yanı sıra kullanılan pişirme kaplarına da bağlıdır.

parçaların hızla maksimum 
sıcaklığa getirilmesi
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Çalıştırma prosedürü
İndüksiyonlu ocak 3 farklı fonksiyon sunar:

Zamanlayıcı fonksiyonu olmadan 1-8 arası güç seviyelerini kullanma▪
Zamanlayıcı fonksiyonu ile birlikte 1-8 arası güç seviyelerini kullanma▪
Doğrudan program seçerek kullanma (8)▪

Zamanlayıcı fonksiyonu olmadan güç seviyelerini (7) kullanma

İşlem Dokunmatik Tuş

başlat
duraklat

başlat
duraklat

başlat
duraklat

başlat
duraklat

Ekran
Cihaz kablosunu prize takın. Cihaz, bekleme modunda.
Açma/Kapama tuşuna basın; cihaz, işlem yapmaya hazır 
modda.
Ocağın üzerine tavayı yerleştirin.
1-8 arası istenen güç seviyesini ayarlayın.
Başlat/Durdur tuşuna dokunun. Pişirme işlemi başlar. 
Ekranda “Cihaz kullanımda” sembolü görünür.
Güç seviyesini gerektiği şekilde ayarlayın; örn.; kaynama 
derecesine ulaşıldığında.  
Gerekirse Başlat/Durdur tuşuna yeniden dokunun:
- Pişirme işlemi durduysa
- “Cihaz kullanımda” sembolü görünürden kaybolursa
- Başlat/Durdur LED ışığı yanıp sönerse
- Pişirme işlemine devam etmek için Başlat/Durdur tuşuna 
   dokunun

Açma/Kapama tuşuna iki kez basarak ocağı kapatabilirsiniz. 
Not: Fan, birkaç saniye süreyle daha çalışmaya devam eder.
Fişi prizden çıkarın.

Not: İndüksiyonlu ocak, duraklama modunda iken kontrol paneli 10 dakika boyunca kullanılmazsa 
cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Zamanlayıcı fonksiyonu ile birlikte güç seviyelerini kullanma (7)

İşlem Dokunmatik Tuş
Cihaz kablosunu prize takın. Cihaz, bekleme modunda.
Açma/Kapama tuşuna basın; cihaz, işlem yapmaya hazır 
modda.
Isıtıcının üzerine tavayı yerleştirin.
1-8 arası istenen güç seviyesini ayarlayın.
Zamanlayıcıyı +/- tuşları ile ayarlayın.

Başlat/Durdur tuşuna dokunun. Pişirme işlemi ve Zamanlayıcı 
başlar. Ekranda “Cihaz kullanımda” sembolü görünür.
Gerekirse güç seviyesini değiştirin.

başlat
duraklat

Ekran
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İşlem Dokunmatik tuş Ekran
Gerekirse Başlat/Durdur tuşuna yeniden dokunun:
- Pişirme işlemi ve Zamanlayıcı durduysa
- “Cihaz kullanımda” sembolü görünürden kaybolursa
- Başlat/Durdur LED ışığı yanıp sönerse
- Pişirme işlemine ve Zamanlayıcı özelliğine devam etmek
için Başlat/Durdur tuşuna dokunun.

Tanımlanan zamanlayıcı süresi dolduğunda cihaz, otomatik 
olarak işlem yapmaya hazır moda geçer.
Bir dakika sonra cihaz, otomatik olarak bekleme moduna 
geçer. Dilerseniz, Açma/Kapama tuşuna basın.
Not: Fan, birkaç saniye daha çalışmaya devam eder.

Fişi prizden çıkarın.

Not: İndüksiyonlu ocak, duraklama modunda iken kontrol paneli 10 dakika boyunca 
kullanılmazsa cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Doğrudan program seçerek kullanma (8)

Cihaz kablosunu prize takın. Cihaz, bekleme modunda.
Açma/Kapama tuşuna basın; cihaz, işlem yapmaya hazır 
modda.
Isıtıcının üzerine tavayı yerleştirin.
Program seçin. Örneğin; “Pişirme/Buğulama”.

Gerekirse güç seviyesini ayarlayın.
Gerekirse zamanlayıcıyı +/- tuşları ile ayarlayın.

Başlat/Durdur tuşuna dokunun. Pişirme işlemi ve Zamanlayıcı 
başlar. Ekranda “Cihaz kullanımda” sembolü görünür.
Gerekirse Başlat/Durdur tuşuna yeniden dokunun:
- Pişirme işlemi ve Zamanlayıcı durduysa
- “Cihaz kullanımda” sembolü görünürden kaybolursa
- Başlat/Durdur LED ışığı yanıp sönerse
- Pişirme işlemine ve Zamanlayıcı özelliğine devam etmek 
için Başlat/Durdur tuşuna dokunun
Tanımlanan zamanlayıcı süresi dolduğunda cihaz, otomatik 
olarak işlem yapmaya hazır moda geçer.
Bir dakika sonra cihaz, otomatik olarak bekleme moduna 
geçer. Dilerseniz, Açma/Kapama tuşuna basın.
Not: Fan, birkaç saniye daha çalışmaya devam eder.

Fişi prizden çıkarın.

Not: İndüksiyonlu ocak, duraklama modunda iken kontrol paneli 10 dakika boyunca kullanılmazsa 
cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ek kullanım talimatları
Pişirme esnasında dilediğiniz zaman pişirme parametrelerini değiştirebilirsiniz:

Güç seviyesi kontrolörünü kullanarak güç seviyesini değiştirin (önceden tanımlı program aralığında 
(8). Bkz. Program tablosu).

▪ 

başlat
duraklat

başlat
duraklat

başlat
duraklat

başlat
duraklat

başlat
duraklat

başlat
duraklat

başlat
duraklat

İşlem Dokunmatik tuş Ekran
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 ▪ Zamanlayıcıyı + ve - (10) tuşlarını kullanarak ayarlayın.
 ▪ Başka bir program seçerek mevcut programı değiştirin. Böyle bir durumda, ilgili sembol tuşu

       1 saniye boyunca basılı tutulmalıdır. Bu, programda yanlışlıkla bir değişiklik yapılmasını önler.

Temizleme ve bakım
 ▪
 ▪ Cihaz içine su girmediğinden emin olun.
 ▪
 ▪ Aşındırıcı veya benzin içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
 ▪ Cihazın çalışma ömrünü kısaltabileceği ve cihazı açarken alevli bir patlamaya sebep olabileceğinden 

      ötürü yanıcı (tutuşucu), asidik veya alkalin materyaller ya da maddeleri cihaz yakınına getirmeyin.
 ▪ Seramik alanı nemli bir bezle silin veya yumuşak, aşındırıcı olmayan bir sabun çözeltisi kullanın.
 ▪
 ▪ Bir sonraki kullanımdan önce cihazı tamamen kurulayın.

Hatalar
Problem: Sebep Çözüm:
Cihaz çalışmıyor.

Cihaz çalıştırılamıyor, bip sesi 
çıkarıyor ve ekran, “E0” hata 
mesajını gösteriyor.

Ocak üzerinde hiçbir pişirme 
kabı yok ya da olan kaplar 
uygun türde değil.

Cihazı pişirme kapları olmadan 
asla kullanmayın. Yalnızca 
indüksiyonlu ocak ile kullanıma 
uyumlu olan tencereleri kullanın. 
Pişirme kaplarınız için güvenlik 
talimatlarına uyun.

Cihaz çalışırken kendi kendini 
kapattı.

Cihaz aşırı ısınmış.

Ayarlanan süre geçti ve cihaz 
ısıtma işlemini sonlandırdı.

Güç kablosunu prizden çıkarın 
ve gerekirse havalandırma 
deliklerini temizleyin. Cihazı 
soğumaya bırakın.

Pişirdiğiniz yemek yeterince 
sıcak değilse pişirme süresini 
arttırın.

Ekran, "E01/E02" hata mesajını 
gösteriyor.

Yüksek/düşük gerilim koruma 
özelliği tetiklenmiş.

Cihaz için uygun bir güç kaynağı 
bulun.

Ekran, "E03/E04/E05" hata 
mesajını gösteriyor.

Aşırı ısınmaya karşı koruma 
mekanizması tetiklenmiş.

Cihazı kapatıp soğumaya bırakın, 

sonra cihazı yeniden açın.
Açma/Kapama tuşundaki 
gösterge ışığı yanıyor; ancak
cihaz ısıtmıyor.

Cihaz, bekleme konumunda ve 
ısıtma fonksiyonu 
etkinleştirilmemiş.

İşlem türünü seçin; örn.; güç 
seviyesi ile işlem veya doğrudan 
program seçme gibi.

Cihaz, bekleme konumundaydı 
ve kendi kendini kapattı.

Cihaz kullanılmadığı için 
otomatik kapanma özelliği 
devreye girmiş.

Kullanmak istediğinizde cihazı 
yeniden açın.
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İmalatçı Firma:
WMF Consumer Electric GmbH
Messerschmittstr. 4, D-89343
Jettingen-Scheppach
Tel. +49 (0) 82 25-30 80-0, 
Fax +49 (0)82 25-30 80-100
Web: www.wmf.de
E-mail: info@wmf-ce.de
ILN 42 11129 00000 0 
WEEE-Reg.Nr. DE 31 491 472

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar:
a. Ürününüzü dolu veya boş 
kullanırken, düz ve kaygan 
olmayan zeminler üzerinde 
durmasını sağlayınız.
b. Ürünü bir zemine koyarken 
ürün ile zemin temasının
hızlı ya da sert olmamasını 

sağlayınız aksi takdirde ürün 
zarar görebilir.
c. Taşıma veya nakliye
sırasında ürünün boş ve
kuru olmasını sağlayınız, 
titreşime ve darbeye maruz 
kalmayacak bir koruma veya 
ambalaj ile bu işlemin yapılması 
gerekmektedir.
Kullanım Hatalarına İlişkin 
Bilgiler:
Ürünün amacına uygun olarak 
kullanılmaması durumunda 
ürün ve/veya kişiler zarar 
görebilir. Tanıtma ve kullanma 
kılavuzu okunmalı ve ürün
bu talimatlara uygun olarak 
kullanılmalıdır. Ürün, ticari 
amaçlarla kullanılmamalıdır. Bu tür
durumlarda garanti prosedürü 
uygulanamaz. Üründe oluşacak
fiziki hatalar (kırık, çatlak v.b) 
garanti kapsamında olmayıp, 
tüketici sorumluluğundadır.
Kullanım Ömrü Bilgisi:
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 
Satış Sonrası Hizmetler 
Yönetmeliği eki listede tespit
ve ilan edilen kullanım ömrü 
7 YIL’dır. 

Türkiye için Ek Tanıtma ve 
Kullanma Talimatları 
İthalatçı Firma:
GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Bilim Sok.
Sun Plaza No:5 Kat:2
34398 Maslak / İstanbul 
TÜRKİYE
Tüketici Hizmetleri Danışma Hattı:
0850 222 40 50



Enerji Tüketimi Açısından 
Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı 
verimli kullanmak adına, 
ürününüzü aktif olarak 
kullanmadığınız sürece fişten 
çekiniz, standby özelliği olan 
modellerde ürünü stanby 
modunda bırakmamaya özen 
gösteriniz.

Ürünün Montajı:
Ürünün montajı için teknik 
kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma 
ve kullanma kılavuzundaki 
talimatlara göre ürünü kullanıma
hazır hale getirebilirsiniz. 
Ürününüzü ılık nemli bez ile
temizledikten sonra güvenle 
kullanabilirsiniz.

Güncel yetkili servis iletişim 
bilgileri ve yedek parça 
malzeme temini için yukarıda 
iletişim bilgileri bulunan 
WMF Müşteri Hizmetleri 
ile iletişime geçebilirsiniz.
Tüketiciler, şikayet ve itirazları 
konusundaki başvurularını 
tüketici mahkemelerine ve 
tüketici hakem heyetlerine 
yapabileceklerdir.
Ürünün 28835 sayılı 28
Kasım 2013 tarihli Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’da 
tanımlanmış ve “Ayıplı Mal” 
olarak nitelendirilen kapsama 
girmesi durumunda;
(1) Malın ayıplı olduğunun anla
şılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır 
olduğunu bildirerek sözleşme
den dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp 
oranında satış bedelinden 
indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği 
takdirde, bütün masrafları 
satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme,

Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı:
0850 222 40 50
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ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız 
bir misli ile değiştirilmesini 
isteme, seçimlik haklarından 
birini kullanabilir.
(2) Ücretsiz onarım veya malın
ayıpsız misli ile değiştirilmsi
hakları üretici veya ithalaçıya
karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki
hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın 
kendisi tarafından piyasaya 
sürülmesinden sonra ayıbın 
doğduğunu ispat ettiği takdirde 
sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesinin 
satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir. Orantısızlığın 
tayininde malın ayıpsız değeri, 
ayıbın önemi ve diğer seçimlik 
haklara başvurmanın tüketici 
açısından sorun teşkil edip 
etmeyeceği gibi hususlar 
dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesi 
haklarından birinin seçilmesi 
durumunda bu talebin satıcıya, 
üreticiye veya ithalatçıya 
yöneltilmesinden itibaren 
azami otuz iş günü, konut ve 
tatil amaçlı taşınmazlarda ise 
altmış iş günü içinde yerine 
getirilmesi zorunludur. Ancak, 
bu Kanunun 58 inci maddesi 
uyarınca çıkarılan yönetmelik 
eki listede yer alan mallara 
ilişkin, tüketicinin ücretsiz 
onarım talebi, yönetmelikte 
belirlenen azami tamir süresi 
içinde yerine getirilir.
Aksi hâlde tüketici diğer 
seçimlik haklarını kullanmakta 
serbesttir.
(5) Tüketicinin sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim hakkını seçtiği 
durumlarda, ödemiş olduğu 
bedelin tümü veya bedelden 
yapılan indirim tutarı derhâl 
tüketiciye iade edilir.
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GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza

No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.wmf.com.tr

MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ 

0850 222 40 50

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım
Tüketici

Ad Soyad,İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzu Onay
Kaşe ve İmza
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