
CHEF CHOP DOĞRAYICI
Kullanım Kılavuzu

CHEF CHOP CHOPPER
User Manuel
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Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyun!

Kullanma Kılavuzu Ürünü Hızlı ve 
Güvenli Bir Şekilde Kullanmanıza 
Yardımcı Olur.

Değerli Müşterimiz;
Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol 
işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi 
verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü 
kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru 
kaynağı olarak saklayın. 

* Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma 
kılavuzunu okuyun. 
* Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun. 
* Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için 
kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir 
yerde saklayınız. 
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1- Ana Gövde
2- Ara Kapak
3- Sızdırmazlık Contası
4- Cam Hazne
5- Doğrayıcı Bıçak
6- Kaymayı Önleyici Altlık

TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç: 600 W
Voltaj: 220-240 ~ 50/60 Hz
Koruma Sınıfı: II
Kullanım Ömrü: 7 (Yedi) Yıldır.

CHEF CHOP Doğrayıcı
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• Schafer Chef Chop doğrayıcınızın üzerinde yazılı 
voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup 
olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık 

sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında 
işlem görür.
• Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi 
amaçlı kullanılmamalıdır. 
• Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan 

tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir 
kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile 
oynmadıklarından emin olunmalıdır. 
• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla 
ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse 
ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından 

duygusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan 
veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. 
Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır.
• Gözetimsiz bırakıldığında ve birleştirilme, parçalara 
ayrılma, veya temizleme öncesi doğrayıcılar her 
zaman güç kaynağından ayrılmalı; 

6- Kaymayı Önleyici Altlık

Önemli Uyarılar
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• Çocukların denetimsiz olarak doğrayıcıları 
kullanmasına izin verilmemelidir. 
• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım 
sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
• Cihazınızı soba, ocak gibi dierek ısı kaynaklarının 
üzerine veya çok yakınına KESİNLİKLE 
yerleştirmeyiniz. Cam hazneyi KESİNLİKLE gazlı ocak, 
elektrikli ocak veya bunlara benzer ısıtıcı ya da alevli 
yüzeylerde kullanmayınız. Aksi Taktirde cam üzerindeki 
mil tahrip olabilir.
• Cihazınızın parçalayıcı bıçaklarını, keskin oldukları 
için ambalajından çıkartırken, taşırken ve yıkarken 
plastik kımsından tutunuz. Ciddi yaralanmalara neden 
olabilirler. 
• Parçalayıcı bıçağı hiçbir zaman haznenin dışında 
kullanmayınız, tehlikelidir. 
• Cihazınızı çok sert malzemelerin parçalanmasında 
kullanmayınız. Örneğin; buz kırma b.v
• Doğrayıcınıza başka ürünlere ait aksesurarları 
KESİNLİKLE takmayınız. 
• Cihazınızın kablo ve fişine zarar
verecek hareketlerden kaçınınız.
Kablosundan tutarak taşımayınız, 
prizden çekmek için fişini tutunuz,
ASLA kablosundan çekmeyiniz. 
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• Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme 
ya da başak bir nedenden dolayı zarar gördüyse 
kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, SCHAFER 
DESTEK HATTINI ARAYINIZ.
• Cihazınızın fişini, işi bittiğinde, aksesuarları takıp 
çıkartmadan, bakım ve temizliğini yaparken MUTLAKA 
prizden çekiniz. 
• Bıçaklar tamamen durmadan ana gövdeyi ve şeffaf 
ara kapağı KESİNLİKLE çıkartmayınız veya cihazınızı 
yerinden hareket ettirmeyiniz. 
• Doğrayıcınız belirtilen miktarın üzerinde 
doldurmayınız. 
• Cihazınızı düz bir zemin üzerinde çalıştırınız.
• Cihazınızı KESİNLİKLE boş kapta ya da dışarıda 
çalıştırmayınız. Cihazınız zarar görebilir. 
• Şeffaf ara kapak yerine tam oturtmadan cihazınızı 
çalıştırmayınız.
• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun 
kullanınız. 

UYARI: Cihazınızı aralıklı çalıştırınız. Bu cihaz 
maksimum 10 sn. sürekli çalışmak üzere dizayn 
edilmiştir. Gıdalar hazırlanırken bu sürenin 
aşılmamasına dikkat edilmelidir. Aksi Taktirde 
cihazınız zarar görebilir. Her 10 sn’de bir cihazın 1 
dakika kadar soğumasını bekleyiniz. 
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• Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce “ Temizlik ve 
Bakım” bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen 
parçaları ılık sabunlu suyla dikkatlice yıkayınız (hazne, 
seffaf ara kapak, doğrayıcı bıçak). Ana gövdeyi 
kesinlikle suya daldırmayınız, hafif nemli bir bezle 
silerek temizleyebilirsiniz. 
• Cihazınızı kullanmadan önce cam haznenin 
kaymaması için, cam hazneyi hazne altığı üzerine 
yerleştiriniz. 
• Cihazınızı çalıştırmadan önce şeffaf
ara kapaktaki lastik contanın
takılı olmasına dikkat ediniz. 
• Elektrikli ve gazlı ocaklarda
kullanmayınız. 

Kullanım Önerileri
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Parçalama
• Ana gövdeyi (motor) ve şeffaf 
kapağı haznenin üzerinden çıkarınız 
ve plastik kısmından tutarak 
bıçağı haznenin içindeki yuvasına 
(çalıştırma miline) oturtunuz.
• Parçalamak istediğiniz malzemeyi 
(büyük ise 2 ya da 3 parçaya
bölerek) cam haznenin içine koyunuz.
• Şeffaf ara kapağı, cam gövde 
üzerindeki tutma bölümlerine denk 
gelcek şekilde yerleştiriniz. 
• Cihazınız; şeffaf ara kapak, cam 
hazne üzerine yerleştirilmeden 
çalışmaz.
• Eğer ürününüzü çalıştırdıktan 
sonra doğranmamış parçalar kalırsa 
bir spatula yardımı ile malzemeyi 
sıyırınız ve 2 - 3 defa aralıklarla 
çalıştırınız. 
• Ana gövdeyi ara kapak üzerine 
koyunuz ve yuvasına iyice 
oturduğundan emin olduktan sonra, 

üst kısımdan ana gövdeye basarak 
cihazın çalışmasını sağlayınız.
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 • Ana gövdeye devamlı basmak yerine, kısa aralıklarla 
basarsanız istediğiniz parçalama sonucuna daha çabuk 
ulaşırsınız. 
• Parçama işlemi bittiğinde, cihazınızın ana gövde 
ve şeffaf ara kapağını hazne üzerinden alınız. 
Hazne içindeki parçalayıcı bıçağı plastik kısmından 
tutarak çıkarttıktan sonra, hazne içindeki malzemeyi 
boşaltabilirsiniz. 
• Cihazınızı; kuru meyve, havuç ve kereviz gibi sert 
sebzeleri, soğan, sarımsak ve maydanoz gibi yumuşak 
sebzeleri, değişik peynirler, jambon, salam, pişmiş 
kemiksiz etler, pişmiş ya da çiğ balık ya da çeşitli 
meyveleri parçalamak için kullanabilirsiniz. 
• Cihazınız ile işlem yapmadan önce şeftali, kayısı, erik 
vb. meyvelerin çekirdeklerini, badem, fındık, ceviz vb. 
kuruyemişlerin kabuklarını çıkartınız. 
• Cam hazne, şeffaf ara kapağı ve doğrayıcı bıçağı 
işiniz bittiğinde hemen temizleyiniz ve nemli bir bezle 
kurulayınız. Bıçaklar keskin olacağından temizlerken 
dikkatli olunuz. 
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Malzemeler
Yağ bal Karışımı

Soğan 6 parça

Maydonoz

Et

Bisküvü

Havuç

250g yağ-350g bal

300 gram

100 gram

200 gram

200 gram

200 gram

5 sn

6 sn

5-10 sn

5-10 sn

6 sn

10 sn

Maksimum Miktar Süre

Max. Kapasite ve Hazırlama Süreleri
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Temizlik ve Bakım

çekilmiş olmasına dikkat ediniz ve cihazınızın 
soğumasını bekleyiniz. 
• Cihazınızın temizliğinin kolay yapılabilmesi için 
aksesuarları kullandıktan hemen sonra yıkamanız ve 
kurulamanız çok önemlidir. 
• Ana gövdeyi KESİNLİKLE su
veya başka bir sıvaya daldırmayınız.

iyice kurulayınız.

ve cam hazneyi ılık sabunlu su ile temizleyebilir, cam 
hazneyi bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz. 
• Bıçaklar çok keskin olduğu için temizlerken dikkat 
ediniz. Temizleme işleminin ardında hemen kurulayarak 
cam hazne içinde muhafaza ediniz. 
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TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE

* Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına 
zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır. 

* Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
* Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve 

darbelere karşı koruyunuz.
* Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında 

oluşan arızalar ve hasarlar garanti 
   kapsamına girmez. 

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri 
dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe 

atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri 
dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama 

merkezine başvurunuz. 

Üretici / İthalatcı Firma:
Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.

Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31 
Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE

MADE IN TURKEY
www.schafer.com.tr
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CHEF CHOP CHOPPER
User Manuel
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Please Read This Guide First!

User Guide Help you to use the product 
in a fast and secure way.

Our dear customer;
Manufactured in modern facilities and rigorous 
quality control. We would like to offer you the best 
yield for your product that has been processed.
To that end, this guide. Read it carefully before use 
and store it as a reference.

* Read the instruction manual before installing and 
operating the product.
* Observe safety information in particular.
* Keep it in a place where you can easily access 
the manual as you may need it later.
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1- Main Body
2- Intermediary Cap
3- Sealing Gasket
4- Glass Bowl
5- Chopper Blade
6- Anti-slip Base

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Power: 600 W
Voltage: 220-240 ~ 50/60 Hz
Protection Class: II
Life Time: 7 (Seven) Years.

CHEF CHOP Chopper

1

2 3

4
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4- Glass Bowl
5- Chopper Blade
6- Anti-slip Base

•Make sure that the voltage indicated on your RoboChef 
Chopper complies with the voltage in your place of use. 
Our company cannot be held responsible for any failure 
due to discrepancy between these figures; any process 
on such failures shall be outside warranty scope.
• The appliance is for domestic use. It should not be 
employed for commercial or industrial purpose.
• In case the appliance is to be used by children, persons 
with insufficient experience or knowledge, or even 
physically (audio, visual) or mentally disabled, such user 
should be under supervision of a responsible person. 
Make sure that children do not play with the appliance.  
• Hereby appliance can be used by children of 
8 years old and older, as well as the physically, 
emotionally or mentally disabled, or even by persons 
with insufficient experience and knowledge, on the 
condition that such persons are provided necessary 
supervision or instructions regarding safe use of 
the appliance and that they have understood related 
risks. Children should not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance should not be 
performed by children without supervision. 
• When left without supervision and also before 
combining, disassembling or cleaning, the chopper 
should be unplugged. 

Important Notice
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• Do not allow children to use the chopper without 
supervision. 
• Do not use extension cables with insufficient current 
so as to avoid damage on appliance. 
• NEVER place the appliance on or near direct heat 
sources such as stove or cooker. NEVER use glass 
bowl on heating or inflamed surfaces such as gas 
cooker, electric cooker etc. Otherwise, the shaft on 
glass may be damaged. 
• Hold the grinding blades of your appliance on the 
plastic part during unpacking, handling and washing, 
since they are sharp and may cause serious injury.  
• Never use the grinding blade outside glass bowl; it is 
dangerous. 
• Do not use the appliance for grinding very hard 
materials, such as ice cracking etc.
• NEVER mount accessories of other products on your 
chopper. 
• Avoid any action that may damage the cable and plug 
of your appliance. Do not
hold by the cord while carrying.
Hold the plug to unplug and
NEVER pull the cable. 
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• Do not use the appliance in case the cable or plug 
of appliance is broken down or damaged due to fall 
or other reason. Do not try to repair it yourself, call 
SCHAFER SUPPORT LINE.   
• ALWAYS unplug your appliance when you finish your 
work, before assembling/disassembling its part and 
maintenance and cleaning. 
• NEVER remove the main body and transparent cap or 
move the appliance until blades completely stop. 
• Do not fill the chopper in amounts higher than 
prescribed. 
• Run the appliance on a flat surface. 
• NEVER run your appliance in an empty container or 
outside. The appliance may be damaged. 
• Do not start the appliance until the transparent cap
fits in. 
• Use the appliance as recommended, in line with its 
purpose.

WARNING: Run the appliance intermittently. The 
appliance is designed for max. 10 seconds of 
ceaseless operation. Pay attention in order not to 
exceed this time span while preparing the food. 
Otherwise, your appliance may be damaged. For 
every 10 seconds of operation, wait for 1 minute so 
the appliance cools down.  
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• Before the first-use of appliance, read “Cleaning & 
Maintenance” chapter; wash carefully in warm water 
with soap the washable parts (bowl, transparent cap, 
chopping blade). Never immerse the main body in 
water; you can clean it with a damp wipe.  
•Before beginning to use the appliance, place the glass 
bowl on the base so as to avoid slipping.  
• Before starting the appliance, make sure that the seal 
gasket on transparent cap is assembled. 
• Do not use on electric and gas burners. 

Recommended Use
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hold the plastic part and place it in the 

on glass body. 

transparent cap is placed on glass 

some pieces are not chopped, peel 
off remaining material by means of a 

the appliance and push on the main 
body from above so as to start the 
appliance. 
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• Push the main body in short intervals rather than 
continuously in order to attain better chopping results.  
• Once the chopping is accomplished, disintegrate the 
main body and transparent cap from the bowl. Hold 
the chopping blade in the bowl from its plastic part and 
remove; now you can empty the material within.
• The chopper can be used for chopping dried fruit, hard 
vegetables such as carrot and celery, soft vegetables 
such as onion, garlic and parsley, various cheese, 
cooked meat and fillet such as ham or salami, cooked 
or raw fish or various fruits. 
• Before operating the appliance, remove the seeds of 
fruits such as peach, apricot and plum, and shells of 
snacks such as almond, nut, walnut etc.  
• Clean and wipe the glass bowl, transparent cap and 
chopping blade with a damp cloth immediately after 
operation. Beware of sharp blades during cleaning. 
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Materials
Oil-honey mix

Onion (6 pieces)

Parsley

Meat 

Biscuits

Carrot

250 g of oil – 350 g of honey

300 g

100 g

200 g

200 g

200 g

5 sec

6 sec

5-10 sec

5-10 sec

6 sec

10 sec

Maximum Amount Time

Max. Capacities and Preparation Times
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immediately after use. 

drying.

stainless steel blade, transparent
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POINTS TO CONSIDER DURING 
HANDLING & TRANSPORT

Complies with WEEE Regulations.
WEEE

-Appliance should be kept in original package in order to avoid 
any damage to components during handling and transport.

-Keep the product in its regular position during handling.
-Do not drop the appliance during transport and protect it 

against impacts.
-Any failure or damage which has occurred during handling 

are excluded from scope of warranty in the wake of delivery of 
product to customer.

Do not dispose of the appliance together with 
domestic wastes, since it consists of recyclable parts 
in line with WEEE Regulations. Please contact the 

nearest collection centre in order to ensure recycling.

Manufacturing/Importing Company:
Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.

Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31 
Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE

MADE IN TURKEY
www.schafer.com.tr
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Garanti Şartları
ve

Garanti Belgesi

robochef.indd   28 4.12.2017   09:41



GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden 
itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. 
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere 
tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması 
durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11inci  mad-
desinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını 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 kullana-
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bilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 
tüketicinin bu hakkını kullanmasından  mütesel-
silen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullan-
ması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis 
istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı 
tarafından bir raporla belirlenmesi  durumların-
da;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında 
bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız 
misli ile değiştirilmesini satıcıdan 
talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini red-
dedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde  mala 
ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya 
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satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında 
ise malın yetkili servis  istasyonuna teslim tarihin-
den itibaren başlar. 
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması 
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanıl-
ması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
yerleşim yerinin bulunduğu veya  tüketici işlem-
inin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine 
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin veril-
memesi durumunda, tüketici  Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi   
Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
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ABDULLAH KARACA-NURSES BİLGİSAYAR
0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A
MERKEZ - K.MARAŞ

AHMET ERDOĞAN
0384 215 35 45
YENİCE MAH. 189 SK. MEHMET ÖZDEMİR NO:5-1
İÇ KAPI NO:Z1 MERKEZ - KIRŞEHİR

ANSEL ELEKTRONİK-ADEM KESKİN
0212 444 30 66
KEMALPAŞA MAH. EMEKSİZLER SK. NO:11/A
KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL

ARYASAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
0232 444 30 66
İSMET KAPTAN  MAH. ŞAİR EŞREF BLV. NO:6/B
KONAK - İZMİR

AYDINLAR ELEKTRİK-HASAN EVREN AYDIN
0446 223 59 76
İNÖNÜ MAH. 17 SK. NO: 17/A
MERKEZ - ERZİNCAN

AYTEKİN GENÇ / GENÇ ELEKTRONİK
0452 666 77 77
YENİ MAH. BÜLBÜL DERESİ CAD. NO15/B
ALTINORDU-ORDU

DERYA ELEKTRİK-ÖZCAN ARSLAN
0374 212 67 45
KARAMANLI MAH. STADYUM CAD. NO:53/C
BOLU

DOĞALISI İNŞ. TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0246 212 19 88
KARAAĞAÇ MAH. 106 CAD. NO:177/17
MERKEZ - ISPARTA

ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK
0258 261 98 96
BAYRAMYERİ MUSAOĞLU İŞHANI NO:9
DENİZLİ

FATİH SOĞUTMA - FATİH BAŞÇOBAN
0246 218 20 03
YAYLA MAH. 1603 SK. NO:7/A
ISPARTA

İÇCAN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞ.
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
0284 214 18 58
SABUNİ MAH. TAHMİS SK. NO:9
EDİRNE

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM-LEVENT KANMAZ
0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAH. M. AKSOY BLV. NO:75/C
GAZİANTEP

BUZCAM SERVİS TİC. - İZZET VAHAP ERGÖÇ
0422 321 51 06 - 325 16 85
İNÖNÜ CAD. BARUTÇU SK. NO:5
MALATYA

KARE BİLGİSAYAR MÜH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0342 215 00 91
İNCİLİPINAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BLV.
AHMET ÖZKİRİŞÇİ APT. ALTI NO:28/C
ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP

KIRCA TEKNİK SERVİS - FATİH KIRCA
0532 727 43 52
MENDERES MAH. SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO:6/A
BUCA - İZMİR

TIĞLI TEKNİK SERVİS - MEHMET ALİ TIĞLI
0246 223 76 93
KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI NO:2/F
ISPARTA

MET TEKNİK - DAVUT TUĞTAĞ 
0216 397 94 84
SÜLÜNTEPE MAH. SAFA CAD. NO:23
PENDİK - İSTANBUL
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ÖZCAN TEKNİK - HÜSEYİN ÖZCAN
0246 232 55 77
GAZİ KEMAL MH. 119 CAD. NO:59-1
ISPARTA

ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİS.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0324 237 36 26
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:41/A PK.33060
AKDENİZ - MERSİN

ÖZGÜVEN SOĞUTMA - ALİ DURAN
0362 832 00 09
SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SK. NO:6
ÇARŞAMBA - SAMSUN

ÖZTEKNİK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ - MEHMET KATIRCI
0366 215 47 25
İNÖNÜ MAH. ILGAZ SK. NO:21
MERKEZ - KASTAMONU

SANTA TEKNİK - AYSUN YILDIZ
0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAH. PLEVNE CAD. NO:22/B
GÖLBAŞI - ANKARA

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO
0412 235 30 93
FIRAT MAH. 523 SK. NO:25 
KAYAPINAR - DİYARBAKIR

SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0216 444 32 83
KÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. NO:28
DÜZCE

SÜLEYMAN METLEK - BOĞAZİÇİ ELEKTRONİK
0212 444 32 83 
ÇIRPICI MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:153
ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

TEKNİK İŞ SERVİS HİZMETLERİ SOĞUTMA ISITMA S
İSTEMLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0312 364 70 52
TÜRKÖZÜ MAH. ŞEHİT AYHAN BABADAĞ  CAD. NO:108/A
MAMAK - ANKARA

UĞUR ELEKTRONİK - AHMET ÇAKIR
0386 213 10 99
YENİCE MAH. 181 SK. GÜMÜŞ APT. ALTI NO:4/11
MERKEZ - KIRŞEHİR

YAKUP ÇAY - ALEYNA TEKNİK
0442 213 55 37
NARMANLI MAH. KARS KAPI CAD. NO:23/3
YAKUTİYE - ERZURUM

YILDIRIM ELEKTRİK - CUMA AKTAŞ
0414 215 51 40 - 0535 725 53 64
SARAYÖNÜ CAD. VATAN SK. ORTAKLAR APT. ALTI NO:17/A
ŞANLIURFA

Z EKSEN BASKI SİS. VE BİLGİ TEK. SAN. VE TİC. A.Ş.
0212 444 30 66 
YEŞİLCE MAH. SEÇİLMİŞ SK. NO:2/1
KAĞITHANE - İSTANBUL

ZAFER OĞUTMA - ZAFER KARA
0352 331 96 98 - 0532 267 96 97
KEYKUBAT MAH. AKINCILAR CAD. NO:58/A
MELİKGAZİ - KAYSERİ



İmalatcı / İthalatçı Firma
Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketi.
Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. 
No:29-31
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
t:+90 212 659 00 59    f: +90 212 659 68 78 

FİRMA YETKLİSİNİN
İMZASI ve KAŞESİ

MALIN
Cinsi...........................................Chef Chop Doğrayıcı
Markası......................................Schafer
Modeli........................................2S086-25016 Modelleri
Bondrol ve Seri No.....................
Teslim Tarihi ve Yeri....................
Garanti Süresi............................ 2 Yıl
Azami Tamir Süresi.................... 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN
Ünvanı.....................................................................................
Adresi......................................................................................
Telefon.....................................................................................
Faks.........................................................................................
Fatura Tarih ve No...................................................................
Tarih Kaşe - İmza.....................................................................
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MALIN
Cinsi...........................................RoboChef Doğrayıcı
Markası......................................Schafer
Modeli........................................1S645-25016-PEM01 / TUR01 / SIY01 

Bondrol ve Seri No.....................
Teslim Tarihi ve Yeri....................
Garanti Süresi............................ 2 Yıl
Azami Tamir Süresi.................... 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN
Ünvanı.....................................................................................
Adresi......................................................................................
Telefon.....................................................................................
Faks.........................................................................................
Fatura Tarih ve No...................................................................
Tarih Kaşe - İmza.....................................................................
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