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ÜRÜNÜMÜZÜ TANIYALIM

1- Paslanmaz Gövde
2- Tutma sapı
3- Açma / kapama şalteri
4- Enerjiı iletim tabanı
5- Fişli kordon

Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size 
sunduğumuz ürünlerden biridir. Cezveden iyi verim 
almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve 
daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.  
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ÖNEMLİ UYARILAR
* Türk Kahvesi Makinenizin üzerinde yazılı voltajın, 
bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına 
dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda 
meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu 
tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem 
görür.
* Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi 
amaçlı kullanılmamalıdır. 
* Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde 
saklayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
* Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Uzatma 
kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 
0.75 mm² olmasına dikkat ediniz. 
* Türk Kahvesi Makinenizi soba, ocak gibi direkt 
ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına 
yerleştirmeyiniz.
* Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine 
yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına 
yerleştirmeyiniz.
* Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından 
sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas 
etmemesine dikkat ediniz. 
* Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek 
hareketlerden kaçınınız. 
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* Cihazınızı 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, YETKİLİ SERVİSE başvurunuz.
* Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken 
cihazın fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce 
iyice soğuduğundan emin olunuz. 
* Türk Kahvesi Makinenizin  sadece kendi enerji 
iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji 
iletim tabanı kullanmayınız. 
* Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim 
tabanı üzerinden alınız. 
* Kahve pişirirken işiniz bittiğinde cihazınızı kapatınız. 
* Cihazınızı su ısıtıcısı olarak da kullanabilirsiniz. 
Su kaynadığında cihazınız otomatik olarak 
kapanmayacağından açma/kapama şalterini 0 
konumuna getirerek cihazınızı kapatabilirsiniz. 
* Eğer cihazınız yanlışlıkla boş veya içinde yeterli 
miktarda su olmadığı zaman çalışır halde bırakılırsa 
susuz koruma sistemi devreye girerek enerjiyi otomatik 
olarak kesecektir. Böyle bir durumda, cihazınıza tekrar 
su doldurmadan tamamen soğumasını bekleyiniz. 
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* Cihazınızın, 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. 

* İlk kullanımdan önce cihazınızın iç haznesi yıkayınız, 
daha sonra su doldurunuz ve kaynayınca cihazınızı 
kapatınız.
* Suyu dökünüz ve cihazınızı soğumaya bırakınız. Bu 
işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olmasına 
dikkat ediniz. 
* Su kaynatıldıktan sonra, suyun sertlik derecesine göre 
kaynamış suda pudramsı tortu oluşması normaldir. Bu 
durum sudan kaynaklanır ve insan sağlığına herhangi 
bir zararı yoktur. 
* Türk Kahvesi Makinenizi istediğiniz su miktarına göre 
maksimum ( 300 mililitre ) su doldurunuz.
* Makinenizin enerji iletim tabanına yerleştiriniz. 

TÜRK KAHVESİ MAKİNENİZİN KULLANIMI
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* Açma/kapama şalterini l konumuna getiriniz, 
çevirdiğinizde ikaz lambası yanacak ve su ısınmaya 
başlayacaktır. 
* Su kaynadığında düğmeyi kapalı (0) konuma getiriniz. 
* 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, 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 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. 
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* Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük olan 
çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

* Türk Kahve Makineniz ile max. 3-4 kişilik kahve 
pişirebilirsiniz. 
* Türk Kahve Makinenize yapacak olduğunuz sayıya 
göre ( max 3-4 kişilik - 300 mililitre ) soğuk suyu 
koyunuz.
* Orta şekerli kahve pişirecekseniz, 1 kişi için; 1 kahve 
fincanı su, 1 kesme şeker ve tepeleme 1 tatlı kaşığı türk 
kahvesi koyunuz.
* Cihazınızı enerji iletim tabanına yerleştirip, şalterini l 
konumuna getirerek çalıştırınız.
* Bu sırada bir iki kere kahvenizi karıştırınız. 
* Kahve hafif kabarmaya başladığında cihazınızı 
kapatarak fincana çok az kahve dökünüz. (Köpük için)
* Cihazınızı tekrar enerji iletim tabanına yerleştirip, 
cihazınızı tekrar çalıştırınız ve kahveniz tekrar 
kabardığında kalan kahveyi fincana dökünüz. 
* Cihazınızın şalterini 0 konumuna getirerek kapatınız.
* Damak zevkinize göre farklı ölçülerde kahve 
pişirebiliriniz. 

TÜRK KAHVESİ PİŞİRME
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* Temizlemeden önce elektrikli cezvenizin şalterini 0 
konumuna getirerek MUTLAKA kapatınız, fişi mutlaka 
prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
Elektrikli Cezvede bulunan suyu boşaltınız ve dışını 
kuru veya nemli bir bezle siliniz. Makinenizi ve enerji 
iletim tabanını KESİNLİKLE suya daldırarak veya 
bulaşık makinesinde yıkayarak temizlemeyiniz. 
Elektrikli Cezvenizi ve enerji iletim tabanını sert ve 
kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu v.b) 
kullanarak temizlemeyiniz. 

Kireçlenmeyi Giderme;
Elektrikli Cezveniz içinde oluşan kireçlenmeyi periyodik 
olarak gidermek hijyen ve enerji tasarrufu açısından 
önemlidir. 
Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, 
ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi 
bir katman oluşturarak elektrikli cezvenizin verimini 
düşürecektir. Yumuşak kireçlenme fırça ile kolayca 
temizlenebilir. ( Bu işlemi yapmadan önce fişi prizden 
çekmeyi unutmayınız. ) 
Ev aletleri için satılan kireç çözücüler veya beyaz sirke  
ile temizleyebilirsiniz. Kireç çözücü ile temizlemek için;
Elektrikli Cezvenizde bir miktar suyu kaynattıktan sonra, 

TEMİZLEME

cezve.indd   9 4.05.2018   16:49



kireç çözücüyü kaynamış suyun içine karıştırınız. 
Bir süre bekledikten sonra ısıtıcınızı 2-3 dk. daha 
kaynatarak içini boşaltınız ve 2-3 kez temiz su ile 
yıkayınız. 
Beyaz sirke ile temizlemek için; cihazınızı beyaz sirke 
ile doldurarak 1 saat bekletiniz, daha sonra sirkeyi 
boşaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz su ile yıkayınız. 
Sitrik asit ( Limon Tuzu ) ile temizlemek için; cezvenizde 
200 mililitre su kaynattıktan sonra üzerine 25 gram 
sitrik asit ilave ediniz ve 15 dakika bekletiniz. Daha 
sonra ısıtıcıyı boşaltıp temiz su ile 2-3 kez yıkayınız. 
Gerekirse bu işlemi tekrarlayınız. Sitrik asit kullanırken 
daima su ekleyiniz, susuz temizlemeyiniz.

Teknik Özellikler
220-240V ~ 50 Hz
800 W
Maksimum Kapasite: 300 Ml. / 3-4 Fincan
Kullanım Ömrü 7 Yıldır.
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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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PRODUCT DETAILS

1 - Stainless steel body (300 ml.)
2 - Holding
3 - On / Off Button
4 - Base
5 - Power cord

This product is one of the products we offer you to 
make your life easier. To get good yields, carefully read 
the user manual and Then keep it for future reference.
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IMPORTANT WARNINGS
* Please make sure that the voltage written on your 
Turkish Coffee Machine corresponds to the voltage of 
your place.
In case of any dispute, our company can not be held 
responsible for any faults that may occur and this fault is 
covered by the guarantee.
* Your device is intended for use in homes. Business or 
industry
Not intended
* Keep your device in a place that is out of reach of 
children and keep away from children.
* Always wear your device with a grounded prize.
When the extension cable is used, it is again grounded 
and the cable section
Please note that it is 0.75 mm².
* Do not place your Turkish Coffee Machine on or near 
direct heat sources such as stoves and stoves.
* Place your device on a solid, level surface.
Do not place it on the edge of a table or bench.
* Make sure that the cable does not hang from the edge 
of your table or counter, or come into contact with any 
other device.
* Avoid movements that will damage the cable and plug 
of your device.
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Hold it by the cord and pull it from the socket
Hold your ticket, NEVER pull it from the cable.
* You may not use any
You will not be intervened. If your device has a cable or
If the plug is faulty, it is dropped or otherwise
Do not use it if it is damaged. Repair yourself
Do not apply, please apply for a qualified service.
* When you are not using your device or cleaning it
Remove the device’s plug from the outlet and remove
Make sure you are well cooled.
* Turkish Coffee Machine only your own energy
Use with a transmission base. Energy from other 
devices
Do not use the transmission floor.
* When the device is filling with water,
Take it over the basin.
* Turn off your device when you are done with coffee.
* You can also use your device as a water heater.
When the water boils, your device
By turning the close button
You can turn off your device.
* If your device is accidentally empty or
If water is left in operation when there is no water
Dehydrated protection system enters the circuit. 
If this is the case, Wait until it is completely cooled 
before filling.
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* DO NOT immerse your device, power transmission 
base and plug cord in water or any liquid,
Do not wash it in the dishwasher,
Do not use it in rooms with high humidity and 
bathroom.
* Your device’s energy delivery base and electrical 
connection NEVER leave your tips wet. If it is wet
You must remove it from the plug socket before
Do not operate your device until completely dry.

* Replace the handle of the Turkish Coffee Maker on the 
body.
* Before first use, wash the inside of your device,
Then fill with water and close your device when boiled.
* Discharge the water and allow the device to cool down. 
When you do this, you should be at the maximum level 
of water be careful.
* After boiling water, according to the degree of water 
hardness It is normal that speckled precipitate forms in 
the boiled water. It The situation is caused by water and 
there is no harm to human health.
* Turkish coffee machine according to the amount of 
water you want We fill maximum (300 milliliters) of water.
* Place your machine at the base of energy 
transmission.

USE OF TURKISH COFFEE MACHINE
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* When you turn the on button (when you bring it to I)
The warning lamp will light up and the water will start to 
warm up.
* When the water boils, turn the knob to the off 
position(0).
* This device, such as the following places, home and 
the like It is intended to be used in applications:
-On the shops, in the branches and other work
Kitchen areas belonging to the personnel in their 
surroundings,
- Rural houses,
- by customers, at motels, at hotels Places used and 
other residential environments,
- Layout places and breakfast-making environments.
Your product, physical (audio, visual) or mental
Obstacles, children and experience, lack of 
knowledge A person responsible for their security 
Should not be used without the supervision of the 
person.
* Children under supervision while using the product
And children with the product They must be sure they 
are not playing.
* Safe use of the device Provided that an instruction 
or audit has been given If you understand danger, this 
device is Can be used by children.
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* Not over 8 years old and under supervision
Cleaning and user by unaccompanied children
Maintenance should not be done.
* The appliance and cable must be less than 8 years old.
Keep it out of reach of children.

* Turkish Coffee Machine with max. You can cook 
coffee for 3-4 people.
* Turkish Coffee According to the number you will make 
to your machine (max 3-4 persons - 300 milliliters), put 
cold water.
* If you cook coffee with medium sugar, for 1 person; 1 
coffee fin cup water, 1 cut sugar and 1 teaspoon turkish 
coffee cup.
* Place your device on the power transmission base 
and turn on / Turn it by turning the off button.
* In the meantime, stir the chicken a couple of times.
* When the coffee starts to mildly swell, Close it and 
make very little coffee in the cup. (For Foam)
* Place your device back into the energy transmission 
base, Run your device again and Put the remaining 
coffee in the cup in the cup.
* Close the On / Off button.
* You can cook coffee at different sizes according to 
taste.

How to Cook Turkish Coffee

cezve.indd   17 4.05.2018   16:49



* Be sure to turn off the power switch on / off before 
cleaning, Always pull the plug out of the socket and 
wait for the device to cool down. Empty the water 
in the Electric Power and leave Wipe it with a dry or 
damp cloth. Machine and energy By immersing the 
transmission base ABSOLUTELY Do not clean it in 
the dishwasher. The electric coffee pot and energy 
transmission base is rigid and Chemical cleaners 
(bleach, salt spirit etc.) Do not clean using.

Calcification occurs periodically in the Electric Coffee 
Pot In terms of hygiene and energy saving
It is important. The lime in the water used over time,
Burning on the heater base and burning
Create an electric coffee pot by creating a layer
It will decrease. Easily with a soft calcination brush
Cleanable. (Before performing this operation,
Do not forget to withdraw. ) Lime solvent or white 
vinegar sold for household appliances You can clean it 
with. To remove with descaler; After the electric coffee 
pot boiled some water,

Calcification Removal

CLEANING
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The lime scale is mixed into boiling water.
After waiting for a while, turn on the heater for 2-3 
minutes. more Boil and empty the inside and wash 2-3 
times with clean water. To clean with white vinegar; 
Your device is white vinegar And leave for 1 hour, then 
add Drain and rinse your device 2-3 times with clean 
water. To clean with citric acid (Lemon Salt); your pot
After boiling 200 milliliters of water, add 25 grams
Add citric acid and leave for 15 minutes. More
Then empty the heater and rinse with clean water 2-3 
times. Repeat this process if necessary. Using citric 
acid Always add water, do not clean it without water.

Technicial Specifications
220-240V ~ 50 Hz
800 W
Maximum Capacity: 300 Ml. / 3-4 Cup
The life span is 7 years.
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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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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 Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve  Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
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 İL İLÇE FİRMA ADI

İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
KOCAELİ
BİLECİK
İZMİR
UŞAK
UŞAK
KAYSERİ
ESKİŞEHİR
KAYSERİ
KAYSERİ
ESKİŞEHİR
ISPARTA
ISPARTA
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
ISPARTA
AĞRI
AĞRI
ERZİNCAN
DİYARBAKIR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
ORDU
AMASYA
AMASYA
KASTAMONU
KASTAMONU
SAMSUN

BEYLİKDÜZÜ
TUZLA
ESENLER
KÖRFEZ
BOZÜYÜK
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MELİKGAZİ
TEPEBAŞI
KOCASİNAN
MELİKGAZİ
TEPEBAŞI
MERKEZ
MERKEZ
ELBİSTAN
MERKEZ
ELBİSTAN
MERKEZ
DOĞUBEYAZIT
MERKEZ
MERKEZ
BAĞLAR
ŞEHİTKAMİL
MERKEZ
FATSA
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ

ASLAN TİCARET DAY. TÜK. MALL. LTD. ŞTİ.
ÖZGÜR KARAGÖZ KARTEK HAVALI ALETLER
METİN YASARI
KÖRFEZ TEKNİK SERVİS-CANER SAĞLAM
ELMAS ELEKTRİK ELEKTRONİK-EMRE ELMAS
ÇAĞLAR ELEKTRONİK
FÜRÜZAN ELEKTRİK-ÖMER BARIŞ SAÇLI
KRC ELEKTRONİK VE GÜVENLİK-HATİCE KURUCU
BİR BİLGİSAYAR İLETİŞİM REKLAM
EMRAH BAYRAK-ES ELEKTRONİK
ENDER ÇAVUŞ-END BİLGİSAYAR
GARANTİ ELEKTRONİK-MURAT OĞUZ
OSMAN BAĞLAN VOLKAN SOĞUTMA-ISITMA İHSANİYE ŞUBESİ
ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
DOĞAL ISI-CELALETTİN YILDIRIM
KUB ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ. TAŞIMA. TELEK. TİC. SAN.
MUSTAFA BAYTAR
UMUT SOĞUTMA-FATİH GÖK
VOLKAN ISITMA SOĞUTMA
AHMET ÖZKAN
AHMET ÖZKAN-ÖZKAN ELEKTRONİK
ÜMÜT AYDIN-AYDINLAR ELEKTRİK
MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS
KARE BİLGİSAYAR MÜH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ARAS BİLGİSAYAR SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
FATSA MAKRO BİLGİ İŞLEM REKLAM NAK. VE TUR. TİCARET
FMA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ -FERHAT ARABACI
ME-TA ELEKTRONİK-MEHMET TAŞAĞIL
ÖZTEKNİK ELEK. EV ALET. SAT. SONARASI HİZ.-ÜMİT KATIRCI
SERDAR TARTI SİSTEMLERİ SAN. TİCARET LTD. ŞTİ.
SAMNET BİLGİSAYAR HİZM. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
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TEL ADRES

212 659 00 59
216 394 45 79
212 465 16 29
534 899 65 53
506 763 36 36
232 276 16 97
276 215 69 58
276 224 17 19
352 221 44 09
222 231 23 56
553 227 74 22
352 232 16 39
222 227 34 26
246 223 10 60
246 212 19 87
344 415 33 11
344 223 49 71
344 415 36 63
246 218 23 82
472 312 82 07
472 312 82 07
446 223 59 76
412 235 30 93
342 215 00 91
342 444 30 66
452 424 27 77
358 213 01 91
358 212 06 14
366 215 47 25
366 214 56 80
362 228 10 00

BAKIR VE PİRİNÇCİLER YAPI KOOP. MUSTAFA KURDOĞLU CAD. NO: 29-31
MESCİT MAH. DEMOKRASİ CAD. BİRMES SAN. SİTESİ A4 BLOK NO: 33
MİMAR SİNAN MAH. 98 SOK. NO: 1/B
MİMAR SİNAN MAH. BAĞLAR CAD. NO: 77/A
YENİ MAH. CAMİ CAD. NO: 70/A
GEDİZ MAH. 670/1 SOK. 57/2
İSLİCE MAH. DEĞERGEÇ SOK. NO: 13/B
ÜNALAN MAH. BODUR SOK. NO: 16/A
CUMHURİYET MAH. TENNURİ CAD. UĞUR SOK. POLAT İŞHANI NO: 1/5
YENİ MAH. VATAN CAD. NO: 131/B
ÖRNEKEVLER MAH. SALİH AVGUN PAŞA CAD. NO: 20/D
HUNAT MAH. NUH NACİ YAZGAN CAD. NO: 17/C
İHSANİYE MAH. KIRIM CAD. NO: 69/A
YAYLA MAH. 1605 SOK. NO: 30
KARAAĞAÇ MAH. 106 CAD. NO: 177/1
GÜNEŞLİ MAH. GÜLLÜ SOK. NO: 1/126
İSADİVANLI MAH. SARAYALTI CAD. NO: 27/B
CEYLAN MAH. ÇORBACILAR SOK. NO: 5/3
PİRİMEHMET MAH. 1714 SOK. NO: 14
AHMEDİ HANİ MAH. SUAT SOK. NO: 12/3
HĞRRİYET MAH. DR YAŞAR ERYILMAZ CAD. NO: 24
İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15. SOK. NO: 5/B
ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BUL. 637 SOK. G.DOĞU YAPI KOOP. 4. KISIM B-3 BLOK ALTI NO: 9/D
İNİRLİ PINAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BUL. AHMET ÖZKİRİŞÇİ APT. ALTI NO: 28/C
DEĞİRMİÇEM MAH. DR EMİN KILIÇKALE CAD. VAKIFLAR FERHADİYE İŞ MER. ALTI NO: 21/C
SAKARYA MAH. AND CAD. NO: 3/A
HACILAR MEYDANI MAH. KUTLUBEY SOK. NO: 17/1-A
HACI İLYAS MAH. HAL SOK. NO: 8/B
İNÖNÜ MAH. ILGAZ SOK. NO: 21/A
CEBRAİL MAH. ŞEHİT CEMAL TEPELİ SOK. NO: 5
KARADENİZ MAH. MECZİCADE SOK. NO: 17/1
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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...........................................Elektrikli Cezve
Markası...................................... SCHAFER
Schafer
Modeli.........................................COFFEEPOINT 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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