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Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyun!

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.

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



1. Üst Kapak
2. Çalıştırma Butonu
3. Su Haznesi
4. Enerji İletim Tabanı
5. Tutma Sapı
6. Fişli Kordon
7. Su Seviye Göstergesi

TEKNİK ÖZELLİKLER
220-240V~50/60 Hz. 
1850-2200 W
Kullanım Ömrü: 7 Yıl
Kapasite: 1,7 L
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ÖNEMLİ UYARILAR
* Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve 
benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:
- Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma 
ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
- Çiftlik evleri,
- Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan 
yerler ve diğer mesken tipi çevreler, - Yatma yerleri ve 
kahvaltı yapılan ortamlar.
• Ürününüz,  ziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel 
engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan 
kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin 
gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
• Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında 
bulundurulmalı ve çocukların ürün ile 
oynamadıklarından emin olunmalıdır.
• Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı 
ile ilgili bir talimat veya denetim verilmişse içerdiği 
tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki 
çocuklar tarafından kullanılabilir.
• 8 Yaşından büyük olmayan ve gözetim altında 
bulunmayan çocuklar tarafından temizlik ve kullanıcı 
bakımı yapılmamalıdır. 
• Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük olan 
çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.



* Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı
ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği 
tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki 
çocuklar ve  ziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri 
az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler 
tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı 
bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.
* Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı
ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği 
tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki 
çocuklar tarafından kullanılabilir. 8 yaşından büyük 
olmayan ve gözetim altında bulunmayan çocuklar 
tarafından temizlik ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır. 
Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük olan çocukların 
ulaşamayacağı bir yerde tutunuz.
* Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı
ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği 
tehlikeleri anlamışlarsa cihazlar,  ziksel, duyusal veya 
zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi 
bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır.
* Su ısıtıcı aşırı doldurulursa kaynayan su sıçrayabilir. 



* Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile 
kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı ile 
kullanmayınız.
* Cihaz suya batırılmamalıdır.
* Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için 
imalatçı, servis acentesi veya benzer kali ye elemanlar 
tarafından değiştirilmelidir.
* Cihazınız evlerde kullanım içindir.
Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
* Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve 
çocuklardan uzak tutunuz.
* Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza 
zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma 
kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında 
yine topraklı ve kablo kesitinin 1mm2 olmasına dikkat 
ediniz.
* Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının 
üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
* Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. 
Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir 
darbede cihazınız aşağıya düşebilir. Su ısıtıcınızın sıcak 
su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
* Kablonun masa ya da tezgahın kenarından 
sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas 
etmemesine dikkat ediniz. 



* Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden 
kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden 
çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
* Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir 
müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi 
arızalıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı 
zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. 
SCHAFER DESTEK HATTINI arayınız.
* Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi 
sıcak olabilir.
* Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken 
cihazın  fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce iyice 
soğuduğundan emin olunuz.
* Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile 
kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı 
kullanmayınız.
* Su kaynadığında, cihazınız otomatik olarak 
kendiliğinden kapanır. Ancak daha önce kapatmak 
istediğinizde, açma / kapama düğmesini kapalı “0” 
konuma getirebilirsiniz.
* Eğer suyunuzu tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı 
çalıştırmadan önce 15-20 sn. bekleyiniz. 
* Eğer cihazınız yanlışlıkla boşken veya içinde yeterli 
miktarda su olmadığı zaman çalışır halde bırakılırsa 
emniyet kapatma tertibatı enerjiyi otomatik olarak 
kesecektir. Böyle bir durumda, cihazınıza tekrar su 



doldurmadan tamamen soğumasını bekleyiniz.
* Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve 
çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
* Su kaynarken su ısıtıcınızın kapağını kesinlikle 
açmayınız. Su ısıtıcınızdaki kaynamış suyu bardağa 
vb. bir kaba boşaltırken gereğinden fazla eğmeyiniz. * 
Cihazınıza MAX işaretinden daha fazla su doldurmayınız.
* Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu 
KESİNLİKLE suya ya da herhangi bir sıvıya 
daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, 
banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda 
kullanmayınız.
* Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı 
uçlarını ASLA ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa 
kurulamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve 
tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.
* Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı 
üzerinden alınız.
* Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. 
Enerji iletim tabanını temizlerken kuru olmasına dikkat 
ediniz.
* Su ısıtıcısında su olmadan veya minimum (0,5 lt) 
sınırından az iken açma / kapama düğmesi açmayınız. 
* Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde de açma / kapama 
düğmesi MUTLAKA kapatınız. 



SU ISITICISININ KULLANIMI
* İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızın içini yıkayınız, daha 
sonra MAX su seviyesine kadar doldurun. Cihazınız 
otomatik olarak kapanıncaya kadar suyu kaynatın.
* Suyu dökün ve cihazınızı soğumaya bırakınız. 
* Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede 
olmasına dikkat ediniz.
Cihazınızın açma/kapama butonu açık iken, su 
ısıtıcınızın kapağı MUTLAKA kapalı konumda olmalıdır.
Cihazınıza su doldururken cihazınızı enerji iletim 
tabanından MUTLAKA kaldırınız. Bu şekilde suyun 
tablaya dökülmesini önlemiş olursunuz.
• Cihaza su doldurmak için kapağı yukarı doğru çekiniz.
• İstendiğiniz seviyeye kadar su doldurunuz (Min 0.5 
L~Maks.1.7L).
• Kapağı yukarıdan aşağı doğru bastırarak kapatınız.
• Güç kablosunu şebeke prizine takınız.
• Su ısıtıcısını çalıştırmak için açma/kapama butonunu I 
konumuna getirerek cihazı çalıştırınız. 
Cihazın ışığı yanacaktır.
• Su kaynadığında, cihaz otomatik olarak kapanacaktır. 
• Açma/kapama butonunu 0 konumuna getirerek  
kaynatma işlemini istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. 
Güç göstergesi sönecektir. 



TEMİZLİK VE BAKIM
* Kaynattığınız su yaşadığınız bölgeye göre farklılık 
gösterebıilıir, içerisinde bulunan kireç, semaverin 
iç tabanını kaplayabilir. Ev aletleri için satılan kireç 
çözücüleri kullanarak veya sirkeli ve limonlu su 
kaynatarak kireç sorununu çözebilirsiniz. Bu işlemler 
esnasında cihazınızın elektrikli parçalarına su 
kaçırmamaya özen gösterin. Kireç temizleme işlemi 
bittikten sonra su ısıtıcınızı iyice temizleyin. 2-3
kez temiz su ile kaynattıktan sonra tekrar cihazınızı
kullanmaya başlayabilirsiniz.
* Her hangi bir arıza durumunda müdahale etmeyin; 
SCHAFER DESTEK HATTINI arayınız.
* Yetkili olmayan şahıslar tarafından yapılacak 
müdahaleler garantıi geçerliliğini sona erdirir.



ŞEBEKEYE BAĞLAMA
* Şebekeye bağlamadan önce, cihazda (cihazın alt 
kısmında) belirtilen voltajın evinizdeki şebeke voltajına 
uygun olup olmadığını kontrol ediniz. 
* Cihazınızı topraklı prizde kullanınız.
* Kendi güvenliğiniz için, bu üniteyi ana şebekeye 
bağlamadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz.
* Cihazı yalnızca 220-240V AC, 50/60 Hz olan bir 
şebekeye bağlayınız. Diğer güç kaynaklarına bağlamak 
cihaza zarar verebilir.



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





Please Read This Guide First!

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.

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



1. Lid 
2. On / Off Button
3. Kettle Body
4. Base 
5. Handle
6. Power Cord Base
7. Water Indicator

220-240V~50/60 Hz. 
1850-2200 W
Using Life: 7
Maximum Capacity: 1,7 L
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IMPORTANT SAFEGUARDS
• Your product, physical (visual, auditory) or
mental Obstacles, children and experience, lack of 
knowledge Persons responsible for their security. Must 
not be used without the supervision of a person.
• Children supervised while using the product
And children with the product They must be sure they 
are not playing.
• Use them safely Given an instruction or supervision 
If they understand the hazards they contain, this 
device Can be used by children above. 
• Not over 8 years old and under supervision Cleaning 
and User maintenance should not be done.
• If the appliance and cable are less than 8 years old 
Keep it out of reach of children.
* Please read these instructions carefully before using 
the kettle for the  rst time
* Before you connect the kettle to the mains supply, 
make sure that the voltage indicated on the rating 
plate, located on the bottom of the jug kettle matches 
the mains voltage in your home. If it does not, contact 
your dealer and do not use the kettle. 
* The kettle will switch off automatically when the 
water has boiled. You may switch the kettle off before 
the boiling process is complete by using the on/off 



switch. * After the kettle has switched off automatically 
(or has been switched off manually) it may need time to 
cool down. After 15-20 secs, the kettle can be switched 
on again.
* If the kettle ever boils dry, allow 15 minutes to cool 
before re lling with cold water. The safety cutout will 
automatically reset during this time.
* Place the kettle on a stable  at surface.
* Ensure that the kettle is switched off before removing it 
from its base.
* Never immerse the kettle or cord in water or any other 
liquid. Do not allow liquid to penetrate the electrical parts 
of this kettle.
* Keep away from children.
* Before cleaning the kettle disconnect from the power 
supply and wait until it was cooled down.
* The kettle may be cleaned with a damp cloth.
* Pour away the  rst lot of water boiled in this kettle.
* Only use the base supplied with this kettle.
* The outside surface of the kettle may get hot during 
use, please take care when using the kettle. * Never  ll in 
water more than the maximum acceptable water level.
* If the supply cord is damaged, it must be only be 
serviced by a quali ed electrical person.
* Do not remove lid while the water is boiling.
* Do not over ll kettle.



* This appliance is not intended for use by young 
children or in rm persons unless they have been 
adequately supervised by responsible person to ensure 
that they can use the appliance safely.
* This appliance is for household use only.
* CAUTION: Do not operate the kettle on an inclined 
surface; do not operate the kettle unless the element is 
fully immersed. Do not move while the kettle is switched 
on.
* Warning: “Position the lid so that steam is directed 
away from the handle”
* To prevent damage to the appliance do not use alkaline 
cleaning agents when cleaning, use a soft cloth and a 
mild detergent.
Warning: Do not open the lid until the kettle cool down. 

USING THE KETTLE

Filling
* To  ll the kettle, open the cover by lifting the lid.
* Fill to the desired level (Min 0.5 L~Max.1.7L).
*Close the lid by pressing it down until it clicks into place.
Switching on
* Plug the power supply cord into the mains.



* To switch on the kettle, press the On/Off switch 
downwards. The power indicator lights up.
Switching off
* When the water has boiled the kettle will automatically 
switch itself off.
* You can stop the boiling process at any time by lifting 
the On/Off switch. The power indicator will go out. 

Cleaning
* First read the instructions in the section titled “SAFETY 
WARNINGS”.
* Avoid using abrasive cleaning agents. 

Descaling
For normal use descale the kettle at least twice a year 
following the procedure below.

TO CLEAN THE INSIDE OF THE KETTLE
* Use a kettle de-scaling solution available from most 
supermarkets or household suppliers. OR
* Half  ll the kettle with tap water and add the juice of 1 
lemon to the water.
* Boil this mixture and allow it to stand for 15 minutes. 
Re-boil the mixture and allow it to stand for a further 15 



minutes. Re-boil this mixture a third time then rinse the 
kettle well.
This procedure may need to be repeated in extreme 
cases. Abrasive cleaners must not be used as these will 
damage the finish.

CONNECTION TO POWER
* Before connecting, check that the voltage indicated on 
the appliance (bottom of the appliance) corresponds with 
the main voltage in your home. If this is not the case, 
consult your dealer and do not use.
* This unit must be earthed. This equipment must be 
disconnected from the mains when not in use. Do not 
allow this unit to be exposed to rain or moisture.
For your own safety read the following instructions 
carefully before attempting to connect this unit to the 
mains.
You should only plug the appliance into a 220-240 V 
50/60 HZ supply. Connecting it to other power sources 
may damage the appliance.



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



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 
 maddesinde 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 
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 veya 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 ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde 
 mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna 
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi 
dışında ise malın yetkili servis  istasyonuna teslim 



tar ren başlar. 
Malın garan r çer rızalanması 

rde geçen süre garan r
ek r.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garan kapsamı dışındadır.
8) T ran klarının 
k g rak çık cek 
uyuşmazlıklarda yer yer
veya  yapıldığı yerdek  T
Hakem Hey veya T M
başvur r.
9) Satıcı tarafından bu Garan B
ver
T ve  P y
Müdürlüğüne başvur r.



ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ.
212 659 00 59
BAKIR VE PRİNÇCİLER YAPI KOOP. MUSTAFA KURDOĞLU 
CAD.NO.29-31 İSTANBUL

ARYASAN İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
232 444 30 66
İSMET KAPTAN MAHALLESİ ŞAİR EŞREF BLV. NO: 6 B/6B
KONAK  / İZMİR

ATA BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
227 96 39
76-HYB-158
DR.SADIK AHMET CADDESİ NO:5 76000 MERKEZ / IĞDIR
IĞDIR

AY-NET BİLGİSAYAR - NURİ ÖZKÜLEKÇİ
352 221 04 31
FATİH MAH. METE CAD. NO:31/ 3 
KOCASİNAN / KAYSERİ

BAKAR SOĞUTMA - ALPEREN BAKAR
352 438 15 20
MEVLANA MAHALLESİ GÖZDE SOKAĞI No:42-B 
TALAS / KAYSERİ

BEHRET ELEKTRONİK
352 231 15 02
SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A
KAYSERİ

CAN ELEKTRONİK İLET. GIDA İNŞ. NAK. HİZ. İŞL.TİC.LTD.ŞTİ.
476 227 96 39
14 KASIM MH. NİHAT POLAT CADDESİ 743. SOKAK NO:D/2
IĞDIR

CEMAL GÖKMEN
352 235 24 50
FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CAD. YÜCELE AP.NO:99/B
KOCASİNAN / KAYSERİ

ÇAĞLAR ELEKTRONİK
232 276 16 97
GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2
İZMİR

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK
231 51 07
FATİH MAH.METE CADDESİ NO:58
KAYSERİ

DOĞALISI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
246 212 19 88
KARAAĞAÇ MAH. 106 CAD. NO:177 /17 MERKEZ
ISPARTA

ERAL TEKNİK ISITMA SOĞUTMA SİS. ERKAN UZUNOĞLU
216 412 42 42
ESENEVLER MAH. YUNUS EMRE CAD. ATMACA SOK 
NO:26/A-B
ÜMRANİYE / İSTANBUL

ESİN ELEKTRİK-ABDULLAH ERENTÜRK
258 261 98 96
BAYRAMYERİ MUSAOĞLU İŞHANI NO:9
DENİZLİ

FAKTÖR GRUP OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK VE
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
352 222 30 32
SERÇEÖNÜ MAHALLESİ TÜRKAY SOKAK NO:9 A
KOCASİNAN / KAYSERİ

FATİH SOĞUTMA-FATİH BAŞÇOBAN
246 218 20 03
YAYLA MAHALLESİ 1603 SOKAK - NO:7/A
ISPARTA

FATSA MAKRO BİLGİ İŞLEM REK.NAK VE TURİZTİC.LTD.ŞTİ
452 424 27 77
MUSTAFAKEMALPAŞA MAHALLESİ ONUR SOKAK MEHMET
DEMİRCAN SİTESİ NO:11/A 
FATSA / ORDU

FERRO TEKNİK - HAYRİ NURETTİN PEÇEN
216 389 81 44
SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B  
PENDİK / İSTANBUL

GARANTİ ELEKTRONİK-FİLİZ OĞUZ
352 232 1639
HUNAT MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CAD. NO: 17/C
MELİKGAZİ / KAYSERİ

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI



HASAN CANDAN - CANDAN ELEKTRONİK MELİKGAZİ ŞUBESİ
352 224 03 85
YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CAD. RÜYA APT. 168-B
KAYSERİ / MELİKGAZİ

JAPON ELEKTRONİK - TÜRKAN OMURTAY
476 227 96 39
CUMHURİYET MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ 
No:41/4
IĞDIR

KARE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
342 215 00 91
İNCİLİPINAR MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.AHMET ÖZKİRİŞÇİ
AP. ALTI NO:28/C
ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

KÖRFEZ TEKNİK SERVİS - CANER SAĞLAM
534 899 65 53
MİMAR SİNAN MAHALLESİ BAĞLAR CADDESİ No:77/A 
KÖRFEZ / KOCAELİ

MASTER BİLİŞİM - MEHMET KURUDERE
534 899 65 53
KARADENİZ MAHALLESİ MESCİZADE SOK. NO: 17/1
İLKADIM / SAMSUN

MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK
03522336585
MİMARSİNAN MAHALLESİ SUSURLUK SOK. No:71-A
KOCASİNAN / KAYSERİ

ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
324 237 36 26
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CADDESİ NO:41 A PK:33060
AKDENİZ / MERSİN 

SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
216 444 32 83
KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28
DÜZCE

ŞENDUR ELEKTRONİK - NEZİR ŞENDUR
534 899 65 53
MEYDAN MAHALLESİ CUMHURİYET BULVARI No:14-A
MERKEZ / BATMAN

TEKNOFORM TEKNOLOJİ ELEKTRONİK TELEKOMİNİKASYON
ENERJİ ASANSÖR DAYANIKLI TÜKETİM İNŞAAT İTHALAT
İHRACAT MÜMESSİLLİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET
352 222 30 32
AHMET YESEVİ BULVARI HUNAT MAH. UÇAR SOK. NO:14/F
MELİKGAZİ /KAYSERİ

TEKNOR MÜHENDİSLİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ GIDA VE TARIM
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
352 225 13 00
NURİHAS MH. SANDAL SK. MEDİNE AP. NO:16/A 
MELİKGAZİ / KAYSERİ

YILDIRIM ELEKTRİK-CUMA AKTAŞ
414 215 51 40  /  535 725 53 64
SARAYÖNÜ CAD. VATAN SOK. ORTAKLAR APT.ALTI NO:17/A
ŞANLIURFA



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

FİRMA YETKLİSİNİN
İMZASI ve KAŞESİ

MALIN
Cinsi........................................... SU ISITICISI
Markası...................................... SCHAFER
Schafer
Modeli.........................................FLUENT MODELLERİ
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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