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Schafer’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu ürün, yaşamınızı kolaylaştırmak için sizlere
sunduğumuz ürünlerden biridir.
Ürününüzden daha iyi verim almak için kılavuzu
dikkatlice okuyunuz.
Bu kullanım kılavuzuna ileride tekrar
başvurabileceğinizi düşünerek lütfen saklayınız.



Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz!

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

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

* Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma 
kılavuzunu okuyunuz. 
* Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz. 
* Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma 
kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.



Parça ve İçindekiler
1- Ekmek Kızartma Yuvaları
2- Dış Gövde
3- Isı Ayar Düğmesi
4- İptal Butonu
5- Yeniden Isıtma Butonu (Reheat)
6- Buz Çözme Butonu (Defrost)
7- Mıknatıslama Kolu
8- Kırıntı Tepsisi

220-240V~50/60 Hz.
780-925 W
Kullanım Ömrü: 7 Yıl

Teknik Özellikler:
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Önemli Uyarılar
* Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi ev ve 
benzeri alanlarda 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,
- Konaklama alanları ve kahvaltı yapılan ortamlar.
• Ürününüz, fiziksel (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 verildikten sonra 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.



* Eğer güç kablosu hasarlıysa, tehlikeden kaçınmak 
adına imalatçı, veya yetkili servis veya benzeri bir kalifiye 
eleman tarafından değiştirilmelidir. 
* Cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol 
sistemi vasıtasıyla çalıştırmaya yönelik değildir. 
* Cihazınızı taşımadan önce soğumasını bekleyiniz. Bu 
makineyi yalnızca dış kısmından tutarak taşıyınız. 
* Cihaz çocuklara yakın yerlerde kullanıldığında sıkı 
gözetim gereklidir.  
* Ekmek kızartma yuvasının içine veya yakınına 
parmaklarınızı koyarak ekmek kızartıcıyı asla kaldırmaya 
çalışmayınız.
* Cihazı kaldırmadan önce ekmek kızartıcının iyice 
soğuduğundan emin olunuz. 
* Kağıt, perde vb. gibi yanıcı malzemeler, kullanım 
sırasında ekmek kızartıcının kenarlarında veya üzerinde 
olmamalıdır. Cihazı bir dolap altında veya bir duvar 
yakınında kullanmayınız. 
* Yuva içinde sıkışan ekmekleri, güç kablosunu prizden 
çekmeden çıkarmaya çalışmayınız. Ekmekleri çıkarırken 
ısıtma elemanlarının iç mekanizmasına zarar vermemeye 
dikkat ediniz. 
* Güç kablosunun sıcak nesnelere temas etmesine izin 
vermeyiniz.
* Cihaz içinde ekmek kırıntılarının birikmesine izin 
vermemek önemlidir. Kırıntılar, kızartıcının alt kısmındaki 



kırıntı tepsisini açarak kolaylıkla alınabilir.  Ardından 
bu kırıntıları bir kenara koyabilirsiniz. Bu işlemi 
gerçekleştirirken kızartıcının tamamen soğuduğundan 
ve fişinin çekilmiş olduğundan daima emin olunuz. 
Kızartıcının iç parçalarına fırça veya başka bir aletle asla 
dokunmayınız.
* Kızartıcının fişini çektikten sonra dış yüzeyini yumuşak 
nemli bir bez ile siliniz. 
* Sıkışmayı önlemek için, kızartıcıya yırtık dilimler 
koymayınız, ve dilimlerin boyutlarının ve kalınlıklarının 
yuvaya kolaylıkla sığabileceğinden emin olunuz. Cihazı 
ekmeksiz çalıştırmayınız. 
* Düşen veya hasar görmüş bir alet, yetkili servis 
tarafından incelenmedikçe kullanılmamalıdır. 
* Eğer güç kablosu hasarlıysa, tehlikeden kaçınmak 
adına yetkili servis veya buna benzer kalifiye bir kişi 
tarafından değiştirilmelidir. 
* Bu cihaz sadece evde kullanmaya yöneliktir. 
* Sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız. Dış 
yüzey yumuşak ve nemli bir bez ile temizlenmeli ve iyice 
kurutulmalıdır. Eğer gerekliyse, beze bir miktar bulaşık 
deterjanı ilave edilebilir, ancak bunun doğrudan kızartma 
yuvasına uygulanmaması gerekir.
* Ekmek kızartıcıyı suya veya başka bir sıvıya 
daldırmayınız. 



EKMEK KIZARTICININ ÇALIŞTIRILMASI
* Parçaların ilk yanma kokusunu yok etmek için, ekmek 
kızartıcıyı ekmek olmadan düşük bir ayarda iki kez 
çalıştırınız.
* Ekmek yuvasına iki dilim ekmek koyunuz ve mandal 
takılana kadar sağa doğru bastırınız. Ekmekler kızartıcının 
yuvasına inecek ve kızartma işlemi başlayacaktır.  
UNUTMAYINIZ: Eğer ünite şebekeye bağlı değilse, 
indirdiğiniz kol kısmı kilitlenmeyecektir. Kızartma 
kontrolü ayarı en düşük ayarda ise kol tutmaz.
* UYARI: Ekmek yanabilir. Bu kızartıcı perde veya 
diğer yanıcı malzemelerin yakınında veya altında 
kullanılmamalıdır. Ekmek kızartma makineniz çalışırken 
gözetlenmelidir. 
* Eğer kızartma işlemi bitmeden önce kızartıcıdan 
duman çıkarsa, iptal düğmesine basılarak işlem 
durdurulabilir. 
* Eğer ekmeğin istediğiniz ölçüde kızardığını 
düşünmüyorsanız tekrar kızartabilirsiniz. Kızartma 
kontrolünü aşağı doğru çeviriniz ve ekmeğin 
yanmadığından emin olmak için kızartıcıya göz atınız. 
Sonraki işlemler için kızarma kontrolü ayarını arttırmayı 
unutmayınız. Eğer ekmek çok kızardıysa, bir sonraki 
dilimi koymadan önce kızarma kontrolü ayarını 
düşürünüz.



UNUTMAYINIZ: Kuru ve ince dilimler kalın ve nemli 
dilimlerden daha önce kızarır. Bu nedenle daha düşük bir 
kızartma ayarı kullanınız. Aynı anda iki dilim kızartırken, 
eşit kızartma elde etmek için aynı boyut ve kıvamda 
ekmek kullanınız. 
* Kızartma işlemi bittiğinde, cihazın sapı hızlı bir şekilde 
yüksek konuma gelir. Kızaran ekmek artık kızartıcıdan 
çıkarılabilir ve bir sonraki kızartma işlemine geçilebilir. 
Uyarı: Kullanım Sırasında Kızartıcıya Dokunmayınız.
YENİDEN ISITMA FONKSİYONU
* Eğer kızartmadan sonra ekmek soğursa, kızartma 
kontrolünü düşük bir ayara getirerek ve yükleme kolunu 
aşağı bastırarak tekrar ısıtabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, 
yeniden ısıtma zamanını otomatik olarak ayarlamak için 
yeniden ısıtma düğmesine basınız. Kızarırken ekmeklere 
göz atınız.
DEFROST FONKSİYONU
* Dondurucudan çıkarılan ekmekleri kullanırken, kızartma 
kontrolünü gerekli konuma getiriniz ve normal şekilde 
kulpa basınız. Bu işlem için Defrost düğmesine basınız. 
Güç göstergesi ve defrost ayar göstergesi yanacaktır. 
Ekmeklerin yanıp yanmadığını kontrol etmek için 
cihazınıza daima göz atınız.
EKMEK KIZARTMA BİLGİLERİ
* Ekmek kızartma ekmeğin pişirilmesi ve kızartılması 
kombinasyonudur.  



* Nem seviyesi bir ekmekten diğerine değişir; bu da 
kızarma süresinin değişmesi anlamına gelir. 
* Ekmeği hafifçe gevretmek için normalden daha düşük 
bir ayar seçiniz. 
* Taze ekmek veya tam buğday ekmeği için normalden 
daha yüksek bir ayar kullanınız. 
* Yüzeyi fazlaca düzensiz olan ekmekler daha yüksek 
kızartma ayarı gerektirir.
* Kalın kesilmiş ekmek dilimleri (hamburger ekmeği 
dahil)daha fazla zaman gerektirecektir; çünkü kızartma 
işlemi tamamlanıncaya kadar ekmekten daha fazla nemin 
buharlaşması gerekecektir. Çok kalın dilimlerin iki kez 
kızartılması gerekecektir. 
* Kuru üzümlü veya başka meyveli ekmekleri kızartırken, 
kızartıcıya yerleştirmeden önce ekmek yüzeyindeki 
gevşek meyve parçacıkları çıkarılmalıdır. Bu işlem 
kızartıcının içine düşmesini veya yuva içindeki tel örgüye 
sıkışmasını önleyecektir. 
* Hamburger ekmeklerini kızartmadan önce, ekmeği iki 
eşit dilime bölünüz. 
* Cihaz, iki dilim için kızartma haznesini ısıtmaya yönelik 
olarak tasarlanmıştır. Tek bir dilim için ısıyı düşürerek, 
aşırı kızartmanın önüne geçebilirsiniz. 
DİKKAT:
* Gıdaları kızartma yuvasına zorlayarak sokmaya 
çalışmayınız. Gıdalar tel örgü arasına kolaylıkla sığmalıdır. 



* Yağlı ekmekleri kızartmayınız.
* Eşit olmayan kızartmanın nedeni genellikle eşit 
olmayan dilimlerdir.
TEMİZLİK VE BAKIM 
* Temizlemeye başlamadan önce cihazınızı kapatınız, 
fişini prizden çıkarınız ve soğumasını bekleyiniz.
* Cihazınızın dışını temiz ve nemli bir bezle silerek 
temizleyiniz. 
KESİNLİKLE aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. 
* Cihazınızın, kablo ve fişini KESİNLİKLE suya ya da 
başka bir sıvının içine sokmayınız. 
* Kızaklı kırıntı tepsisindeki kırıntıları çöpe boşaltınız ve 
tepsiyi nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
Uyarı: Bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayınız.

ASLAN Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Adına Üreten Firma:
Kong Seng Appliances Limited
Xinghuang Industry Zone,Siqian Town,Xinhui,Jiangmen
City,Guangdong,P.R. China
E-mail: sales6@kong-seng.com Tel: +86 750 6566023
Fax:+86 750 6566066 



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 CHINA
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.



Instruction Manual

1-  Tosting Slots
2-  Body
3-  Browning Control
4-  Cancel
5-  Reheat
6-  Defrost
7-  Loading Handle
8-  Crumb Tray

FEATURES:
220-240V~50/60 Hz.
780 - 925 W
Using Life: 7
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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.
IMPORTANT SAFEGUARDS:
NO TOASTER SHOULD BE LEFT UNATTENDED
WHEN IN USE
The temperature of accessible surfaces may be high
when the toaster is operating
* If the supply cord is damaged,it must be replaced by
the manufacture or its service or a similarly qualified
person in order to avoid a hazard.
* The appliances are not intended to be operated by



means of an external timer or separate remote-control
system.
* Wait for this toaster to cool before moving it.Carry this
toaster only by the outer
* Close supervision is necessary when any appliance is
used by or near children.
* Never lift the toaster by placing your fingers inside or
near the bread slot.
* Always ensure that the toaster has completely cooled
down before storing.
* Flammable material such as paper, curtains,etc.
should not be near the sides or top of the toaster when
it is being used. The toaster should not be used under a
cupboard or close to a wall as scorching of the wall or
cupboard may result.
* NEVER attempt to remove bread which has jammed
in the slots without first unplugging the toaster from
the mains supply. be careful not to damage the internal
mechanism of heating elements when removing the
bread.
* Clean the outer surface-with a soft damp cloth only
after umplugging the toaster from the mains supply.
* It is important that crumbs are not allowed to build up
inside the toaster.Crumbs can be removed by simply
sliding open the crumb tray at the bottom of the toaster.
You can then tip the crumbs out. Always ensure the



toaster is fully cooled and disconnected from the mains
before carrying out this operation. Never touch the
internal parts of the toaster with a brush or any other
implement.
* To prevent jamming do not use the toaster with torn
slices and ensure that the size and thickness of the
slice fits readily into the slot. Do not operate the toaster
without bread.
* An appliance dropped or damaged should not be 
used until examined by an authorized service center.
* Do not permit the mains lead to touch hot objects.
* If the supply cord is damaged,it must be replaced
by the manufacture or its service agent or a similarly
qualified person in order to avoid a hazard.
* This appliance is always for indoors used only.
* Do not use harsh or abrasive cleaning agents. Outside
surface may be wiped clean with a soft,damp cloth
and dried thoroughly .If necessary,a mild dish-washing
detergent may be applied to the cloth but directly to 
the toaster.
* Do not immerse toaster in water or any other liquid.
* This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or metal capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe



way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are older than 8 and supervised Keep the appliance and 
its cord out of reach of children less than 8 years.
Using The Toast Bread
* Operate the toaster twice on a light setting with no
bread in it to disperse the initial burning elements smell.
* Place two slices of bread in the bread slots,and press
the handle right down until it latches. The bread will be
lowered into the toaster and toasting will begin
PLEASE NOTE:The handle will not latch if the unit is
not connected to the mains, and may not latch if the
browning control is set to its minimum position.
* WARNING.Bread may burn.This toaster should not
be used near or below curtains and other combustible
materials. This toaster must be watched.
* If the toast starts to smoke before it has popped
up, toasting can be stopped by pressing the Cancel 
button.
* If you should find that the toast is not dark enough
you may wish to toast the bread again. Turn the
browning control down and keep a careful eye on the
toaster to ensure that the toast does not burn
Remember to increase the browning control setting for
subsequent operations. If the toast is too dark, reduce



the browning control before toasting the next slice.
PLEASE NOTE: Remember that dry or thin slices
will toast quicker than moist or thick slices. so use a
lower browning control setting. When toasting two
slices at the same time try to use the same size and
consistency of bread to achieve equal browning.
* When toasting has finished the handle will rapidly rise
to the fully raised position. The toasted bread can now
be removed and the toaster is ready to recommence
toasting.
DO NOT TOUCH THE TOASTER WALLS 
WHEN IN USE.
REHEAT FUNCTION
If after toasting the bread gets cold, it can be reheated
by setting the browning control to a low setting and
pressing the loading handle down. When you have
done that. press the reheat button to automatically set
the reheat time. Again, keep watching the bread for
burning.
DEFROST FUNCTION
When using bread straight from the freezer set the
browning control to the required position and press the
handle as normal, when this is done press the defrost
button, the Power indicator and the defrost setting
indicator will light up. Always keep an eye on the bread



for any signs of burning.
TOASTING NOTES
* Toasting is a combination of cooking and drying the
bread.
* Moisture levels differ from one bread to another which
can result in varying toasting times.
* For slightly dry bread,use a lower setting than normal.
* For fresh bread or whole wheat, use a higher setting
than normal.
* Breads with very uneven surfaces will require a higher 
setting.
* Before toasting crumpets,slice each crumpet into two
equal halves.
* Thickly cut pieces of bread(including crumpets)
will take longer to toast, sometimes significantly
longer, since more moisture must be evaporated from
the bread before toasting can occur. Very thick pieces
may require two cycles.
* When toasting raisin or other fruit breads, remove any
loose raisins from the surface of the bread before 
placing into the toaster.This will help prevent pieces
from falling into the toaster or sticking on the guard
wire in the slot.
* Before toasting crumpets,slice each crumpet into
two equal halves. lighter than normal. The toaster is
designed to heat the whole toasting chamber for two



slices. By lowering the heat for a single slice you won’t
over toast.
CAUTION:
* Never force foods into toasting slot. Foods should fit
freely between the guard wires.
* Do not toast buttered breads.
* Uneven toasting is usually due to bread slices of
uneven thickness.
Do not dispose of electrical appliances as unsorted
municipal waste,use separate collection facilities.
Contact your local government for information
regarding the collection systems available. If electrical
appliances are disposed of in landfills or dumps,
hazardous substances can leak into the groundwater
and get into the food chain, damaging your health and
well-being.
When replacing old appliances with new once, the
retailer is legally obligated to take back your old
appliance for disposal at least for free of charge.



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 CHINA
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 Kanun’un 11.  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 



tarihinden 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 
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu 
veya  tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici 
Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne 
başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin 
verilmemesi durumunda, tüketici  Ticaret 
Bakanlığı ‘‘Tüketicinin Korunması ve  Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü’’ne başvurabilir.







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...........................................Küchenchefs Ekmek Kızartma Makinesi

Markası...................................... Schafer
Modeli.........................................1S407-25018

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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