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Kullanım Kılavuzu
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Schafer marka elektrikli pişiriciyi tercih ettiğiniz için 
teşekkür ederiz. Bu üründe hayatınız kolaylaştırmak için 
size sunduğumuz ürünlerden biridir. Schafer elektrikli 
pişirici ile pizza, yağsız ızgara ve etli yemekler yapabilir, 
sebzelerinizi ve birçok yemeği pişirebilir ve hatta 
pişirdiğiniz yiyecekleri sıcak tutabilirsiniz. 
Cihazınızdan iyi verim almak için kullanma kılavuzunuzu 
dikkatlice okuyunuz ve yine ihtiyaç halinde 
kullanabilmeniz için saklayınız.
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Ürünümüzü Tanıyalım

1- Yanmaz Yapışmaz Pişirme Yüzeyi
2- Cam Kapak
3- Cam Kapak Tutamağı
4- Tutma Sapları
5- Termostat Giriş Soketi
6- Çıkarılabilir Termostat Grubu
7- Termostat Ayar Düğmesi
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Schafer elektrikli pişiricinin üzerinde yazılı voltajın, 
bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına 
dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda 
meydana gelecek arızalardan firmamız sorumlu 
tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek arıza 
durumunda “garanti kapsamı dışında” işlem görür.
Cihazınızı topraklı prize takarak kullanınız.
Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da 
sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi taktirde garanti 
kapsamı dışında işlem görecektir.
Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili 
kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve 
içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından 
anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, 
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.
• Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve 
çocuklardan uzak tutunuz. 
• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım 
sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. 

1- Güvenlik Uyarıları
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• Termostat grubunu cihazınıza takmadan KESİNLİKLE 
fişi prize takmayınız. Termostat grubunu giriş soketine 
takmadan önce soket içinin kuru olduğundan emin 
olunuz. Sadece cihazınız ile verilen termostat grubunu 
kullanınız. 
• Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine 
veya çok yakınına yerleştirmeyiniz. 
• Kablonun masa ya da tezgah kenarından 
sarkmamasına ya da başka bir cihaz ve sıcak yüzeylerle 
temas etmemesine dikkat ediniz. 
• Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere 
yerleştirerek kullanınız. 
• Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya 
bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz. 
• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlemeden 
önce termostat düğmesini “OFF” konumuna getiriniz ve 
fişini prizden çekiniz. 
• Cihazınızın termostat grubunu KESİNLİKLE temizlik 
veya başka bir amaçla suya daldırmayınız. 

• Cihazınız çalışır durumdayken metal parçalara el 
sürmeyiniz. 
• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden 
kaçınınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA 
kablosundan çekmeyiniz. 
• Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme 
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ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse 
kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, SCHAFER 
DESTEK HATTINA başvurunuz. 
• Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal 
çubuklar ve tel gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız. 
• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

• Schafer Elektrikli Pişirici’nizi ısıtma ve pişirme, ızgara 
gibi değişik amaçlarla kullanabilirsiniz. 
• Cihazınızın yapışmaz pişirme yüzeyini kolayca 
temizleyebilirsiniz

3- İLK KULLANIMDAN ÖNCE 
• Schafer Elektrikli Pişirici’nizi ve kapağı temizlik ve 
bakım bölümünde belirtildiği şekilde yıkayınız ve kuru bir 
bez ile kurulayınız. Ön ısıtma yaparak, pişirme yüzeyini 
hafifçe yağlayınız. Sonra silerek fazlalıkları alınız. Hafif bir 
duman ve koku çıkabilir. Bu durum kısa bir süre sonra 
kendiliğinden geçecektir.

4-ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİNİN KULLANILMASI

• Pişirme yüzeyi yapışmaz kaplamadır. Yiyecek kesmek 
veya karıştırmak için keskin metal spatula ya da bıçak 

2-KULLANIM ÖNERİLERİ
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kullanmayınız. 
• Termostat grubunu pişirme yüzeyi üzerine koymayınız, 
yüzeyi çizilebilir veya zarar görebilir. 
• Cihazınızın yapışmayan pişirme yüzeyi sayesinde 
yağsız yemekler pişirebilir, ızgara yapabilirsiniz. 
• Cihazınızın termostat grubu üzerinde 
bulunan termostat ayar düğmesini “OFF” 
konumuna getiriniz. Termostat grubunu 
cihaz üzerindeki yerine ve fişini prize 
takınız. 
• Termostat grubunu yerine tam olarak 
yerleştiriniz. Termostat grubu tam olarak 
yuvasına yerleşmezse temassızlıktan 
dolayı meydana gelebilecek aşırı ısı 
cihazınıza zarar verebilir. 
• Cihazınızın ısısını hazırlayacak olduğunuz 
yiyeceklere göre ayarlayınız. (Termostat 
düğmesi ile). Cihazınızın çalıştığını 
gösteren kırmızı ışık yanacaktır.

NOT 
Elektrikli pişiricinizi yaklaşık 5 dakika ön ısıtma yapmanız 
tavsiye edilir. Kontrol lambası söndüğünde cihazınız 
işleme hazır olacaktır. 
• İstenilen ısıya erişildiğinde ışık sönecek ve daha sonra 
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kullanmayınız. 
• Termostat grubunu pişirme yüzeyi üzerine koymayınız, 
yüzeyi çizilebilir veya zarar görebilir. 
• Cihazınızın yapışmayan pişirme yüzeyi sayesinde 
yağsız yemekler pişirebilir, ızgara yapabilirsiniz. 
• Cihazınızın termostat grubu üzerinde 
bulunan termostat ayar düğmesini “OFF” 
konumuna getiriniz. Termostat grubunu 
cihaz üzerindeki yerine ve fişini prize 
takınız. 
• Termostat grubunu yerine tam olarak 
yerleştiriniz. Termostat grubu tam olarak 
yuvasına yerleşmezse temassızlıktan 
dolayı meydana gelebilecek aşırı ısı 
cihazınıza zarar verebilir. 
• Cihazınızın ısısını hazırlayacak olduğunuz 
yiyeceklere göre ayarlayınız. (Termostat 
düğmesi ile). Cihazınızın çalıştığını 
gösteren kırmızı ışık yanacaktır.

NOT 
Elektrikli pişiricinizi yaklaşık 5 dakika ön ısıtma yapmanız 
tavsiye edilir. Kontrol lambası söndüğünde cihazınız 
işleme hazır olacaktır. 
• İstenilen ısıya erişildiğinde ışık sönecek ve daha sonra 

pişirme sıcaklığı termostat ile sağlandığından, pişirme 
süresince yanıp sönecektir. 

• Cihazınızda yağsız ızgara, fazla sulu olmayan yemekler 
pişirebilirsiniz. 
• Pişirme/ızgara işleminiz bittiğinde cihazınızın fişini 
çekiniz ve temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz. 
• Yapışmayan yüzeyde yanabilecek herhangi bir yemek 
yüzeyin renk değiştirmesine neden olabileceğinden, 
yüksek ayarda kullanmaktan kaçınınız. 
• Oluşabilecek herhangi bir renk değişmesi sadece 
pişiricinizin görünümünü bozacak, pişirme performansını 
etkilemeyecektir. 
• Pişiricinizin içinde oluşan buharı, kapakta bulunan 
buhar çıkış kanalı sayesinde kontrol edebilirsiniz. 

NOT 
1: Elektrikli pişiricinizi sadece termostat grubu takılıyken 
kullanınız. 
2: Cihaz çalışır konumdayken kablonun pişirme yüzeyine 
temas etmemesine ve uygun uzaklıkta olmasına dikkat 
ediniz. 

• Cihazınızın pişirme süresi yemeğin türüne ve 
miktarına göre farklılık gösterir, kendi damak 
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zevkinize ve deneyiminize göre uygun pişirme süreleri 
belirleyebilirsiniz. 

TERMOSTAT GRUBUNUN KULLANIMI 
• Termostat grubu hassas ayarlı bir tertibattır, bu nedenle 
düşürmemeye, çarpmamaya veya darbe almamasına 
dikkat ediniz. 
• Başka cihazlara ait termostat grubu kullanmayınız.
• Termostat grubunu yerine doğru yerleştirmeye dikkat 
ediniz. Yerleştirirken veya çıkartırken güç kablosundan 
çekmek yerine daima termostat grubunu kavramaya 
dikkat ediniz. 
• Termostat ibresi “OFF” ve “ 5” kademesinde durur. Bu 
limitlerin dışında çevirmeyiniz. 
• Eğer termostat grubu hasar görür ya da aşırı ısınırsa 
kullanmayınız ve SCHAFER DESTEK HATTINI arayınız. 
• Termostat grubunu takıp/çıkartmadan önce termostat 
ayarının “OFF” konumunda olmasına dikkat ediniz, aksi 
durumda arıza veya aşırı ısınma meydana gelebilir. 

TEMİZLEME ve BAKIM 
• Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızı “OFF” 
konumuna getiriniz ve fişini prizden çıkarıp soğumasını 
bekleyiniz. 
• Termostat grubunu cihaz soğumadan yerinden 
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çıkarmayınız. 
• Yapışmaz malzeme ile kaplı pişiricinizi her kullanımdan 
sonra temizleyiniz. 
• Cihazınızı ve termostat grubunu KESİNLİKLE su veya 
başka bir sıvıya daldırmayınız. 
• Cihazınızın kullanımı bittikten sonra pişirme yüzeyini 
hala sıcakken üzerindeki artıkları temizlemek için hafif 
nemli bir bez veya kağıt peçete kullanarak siliniz. 
• Pişiricinizi ve kapağını yumuşak sünger kullanarak ılık 
sabunlu suda yıkayıp, durulayınız ve iyice kurulayınız. 
KESİNLİKLE bulaşık makinesinde yıkamayınız. 
• Pişiricinizin temizliği bittikten sonra ıslaklığı yumuşak 
bir bezle siliniz ve yüzeye ince yağ tabakası sürünüz. 
• Termostat grubunu kuru ve yumuşak bir bez veya 
peçete kullanarak temizleyebilirsiniz.

Kullanım ömrü 7 yıl 
Teknik Özellikler 

230 V ~ 50/60 Hz 
1200 W 

Yanmaz Yapışmaz Pişirici Yüzey
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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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• Operate your appliance with its plug inserted in a 
grounded socket. 

• Your device is for household use only. Do not use 
outdoors for commercial or industrial purposes. 
Otherwise, your appliance shall be treated out of the 
coverage of guarantee. 

• This appliance can be used by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental 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 without supervision.

• Keep the appliance away from and out of the reach of 
children. 
• To prevent harming your appliance do not use 
extension cords that supply insufficient current. 
• Do not connect the thermostat controller to the mains 
before having inserted the thermostat controller into the 
appliance. Make sure that the inside of the thermostat 
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controller socket is completely dry before inserting the 
thermostat controller. Only use the thermostat controller 
supplied with the appliance. 
• Do not place Schafer Crock Electrical Cooker over 
or near direct heat sources such as a stove or heating 
oven. 
• Do not let cord hang over edge of a table or counter, or 
touch any other appliances or hot surfaces. 
• Place the unit on a flat and fixed surface, which would 
be resistant to heat. 
• After having used your pizza pan, remove the mains 
plug from the wall socket and allow it to cool down; 
move only after it has completely cooled down. 
• When your appliance is not used or before cleaning it, 
turn the thermostat controller to the “Off” position and 
unplug it. 
• NEVER immerse the thermostat controller of your 
appliance into water for cleaning or any other purposes. 
• Do not touch metal parts when in use. 
• Avoid actions that may harm or damage the cord or 
plug of your device. To unplug the appliance, first hold 
the plug and NEVER pull by the cord. 
• Do not operate any appliance with a damaged cord 
or plug or after the appliance malfunctions or has been 
damaged in any manner, such as by dropping down, 
etc. Do not attempt to repair it by yourself. Immediately 
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contact an SCHAFER SUPPORT LINE 
• Do not use abrasive materials such as harmful 
chemicals, metal bars, and steel wools. 
• Use your appliance as recommended.

SUGGESTIONS OF USE
• You can use your Schafer Crock Electrical Cooker for 
various purposes such as warming and cooking foods, 
and grilling. 
• You can clean the non-stick cooking plates easily. 

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME 
• Wash your Schafer Crock Electrical Cooker and its 
lid as described under “Cleaning and care” and wipe 
off using a dry cloth. Preheat the appliance, slightly 
greasing the cooking surface with cooking oil. Then, 
wipe off the excessive quantity of oil. You may notice a 
slight smoke or odour. This is normal and will not recur 
after a while. 

USING ELECTRICAL COOKER 
• Cooking surface is covered with non-stick coating. 
Never use a sharp metal spatula or knife for cutting or 
mixing foods on the surface. 
• Do not put thermostat controller on the cooking 
surface, otherwise it may scratch or damage to the 
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surface. 
• Thanks to your Schafer Crock Electrical 
Cooker’s non-stick cooking surfaces you 
can cook meals without oils and make 
grills.

• Set the variable temperature button 
located on the thermostat controller 
to the position “OFF”. Then place the 
thermostat controller onto its slot on the 
appliance and connect the mains plug into 
the power outlet.

NOTE 
The Electrical Cooker should be preheated 
for approximately five minutes. When the 
control lamp goes off, the cooker is ready for operation. 
• This light will be on until the adjusted temperature 
range is reached. When the desired temperature is 
reached the pilot light will go off and during cooking 
it will be on and off since the cooking temperature is 
maintained by the thermostat. 
• You can make grills and meals not containing much 
water and without oils. 
• When you have finished cooking / grilling processes 
disconnect the power cord from wall socket and allow it 
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to cool down before cleaning. 
• Avoid operating at higher temperatures since any food 
that has burned on the non-stick surface may result in 
discoloration of the surface. 
• Such a discoloration will change the appearance only, 
but not the cooking performance of your cooker. 
• You can control the steam occurring inside of your 
electrical cooker, owing to a steam outlet channel 
located on the lid 

NOTE 
1: Use your electrical cooker with its thermostat 
controller attached. 
2: Ensure that the supply cord is properly away from the 
cooking surface when in use. 
• The cooking time depends on the type and quantity 
of food that is to be cooked as well as the degree 
of cooking, please base these times on your own 
experience

USING THERMOSTAT CONTROLLER 
• Thermostat controller is a precision-adjustment device, 
so avoid dropping it down, striking, or stroke. 
• Do not use a thermostat controller belonging to any 
other appliances. 
• Make sure to place the thermostat controller in its 
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place properly. While placing or removing, always grasp 
the controller, but never pull by the power cord. 
• Thermostat indicator stops at the positions of “OFF” 
and “5”. Do not turn it beyond these limits. 
• Do not use a damaged or overheated thermostat 
controller, and take it to a nearest Schafer Support Line 
for repair. 
• Before mounting / removing the controller make sure 
that the temperature setting is at the position “OFF”, 
otherwise it may result in damage or overheating.

CLEANING CARE 
• Before cleaning and care, turn the temperature switch 
to “OFF” and unplug the appliance from the wall socket 
and allow it to cool down. 
• Do not remove the thermostat from the device until 
has cooled down, as the temperature sensor is still very 
hot after use. 
• After each use, wipe off your electrical cooker covered 
with non-stick coating. 
• Under no circumstances should device and thermostat 
controller be immersed in water for cleaning. 
• You can remove the remaining foods and wipe the 
cooking surface plates with a slightly damp cloth or 
paper serviette, when the surface is still warm.
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• Wash your electrical cooker and glass lid using a soft 
sponge and with tepid water and soap, then wipe off 
and dry completely. NEVER wash the electrical cooker 
in a dishwashing machine. 
• After you have finished complete cleaning of your 
electrical cooker, wipe off the wetness with a soft cloth 
and apply a fine layer of oil on the surface. 
• You can clean and wipe off the thermostat controller 
with a soft and dry cloth or serviette.

Product life 7 years 
Technical Specifications 
230 V ~ 50/60 Hz 1200 W

HANDLING AND SHIPMENT 
• During handling and shipment, your appliance must be 
kept in original package in order to prevent damages to 
its parts. 
• Keep at normal position during shipment. 
• Do not drop the product when transporting and protect 
from impacts. 
• After delivery of the product, failures and damages 
that may occur while transporting are not covered by 
warranty.

crock-kk.indd   22 1.08.2018   11:24



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 / TURKEY

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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Servis Adı
Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları
Seferoğlu Bilgisayar - Mustafa Seferoğlu
Serdar Tartı Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Serdar Kır Otomasyon
Tarık Ziyad Sadak - Kayseri Necip Bilgisayar

Umut Soğutma - Fatih Gök
Aydınlar Elektrik - Ümüt Aydın
Volkan Isıtma Soğutma
Ahmet Özkan
Aras Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ay-Net Bilgisayar - Nuri Özkülekçi 
Ayyıldız Teknik - Süleyman Köfteci
Bir Bilgisayar İletişim Reklam
Cemal Gökmen 
Çağlar Elektronik

Çağrı Elektronik - Hulusi Tok
Efem Elektronik Elekt. Bilgisayar 
Erdem Teknik Isı Abdulvahap Erdemel
Ertaş Elektronik - Mustafa Ertaş
Esin Elektrik - Abdullah Erentürk
Fadıl Demirtaş 
Fatsa Makro Bilgi İşlem Nak. ve Turz. Tic. 
Fürüzan Elektrik - Ömer Barış Saçlı  

Garanti Elektronik - Filiz Oğuz

Güven Beyaz Eşya Servisi - Kenan Toprak
Demişbaş Elektrik Bobinaj - İsmail Demirbaş

Kaptan Bilgisayar - Basri Kaptan

Kare Bilgisayar Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kent Isıtma Soğutma - Eşref Ulusoy
Körfez Teknik Servis - Caner Sağlam

Master Bilişim - Mehmet Kurudere 

Mehmet Emin Maço - Baha Teknik Servis
Merlisdem Enerji İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret

Metin Yasarı

Mutlu Orta
Osmanlı Elektronik - Erol Kurt
Yıldırım Elektrik - Cuma Aktaş

Yılmaz Elektronik - Seyfi Murat Yılmaz 
Özel Doğuş Bilgisayar ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ve Ltd. Şti.

Özsoy Teknik Soğutma - Elvan Özsoy
Özteknik Elektrikli Ev Aletleri Satış Sonrası Hizm. - Ümit Katırcı
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Servis Adresi Servis Telefonu
Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31 Aslan Plaza - Beylikdüzü - İSTANBUL 0212 659 00 59
Cumhuriyer Mah. Mevlevi Cad. No:35 A/- Melikgazi - KAYSERİ 0352 221 21 81
Cebrahil Mah. Şehit Cemal Tepeli Sok. No:5 - KASTAMONU 0366 214 56 80
Kaladere Mah. Tatarcık Sok. No:4/1 Ünye - ORDU 0534 899 65 63
Sahabiye Mah. Otak Sok. No:10/A Melikgazi - Kayseri 0553 227 74 22
Ceylan Mah. Çorbacılar Sok. No:5/3 Elbistan - KAHRAMANMARAŞ 0344 415 36 63
İnönü Mah. Merkez Çarşısı 15.Sok. No:5/B - ERZİNCAN 0446 223 59 76
Pirimehmet Mah. 1714 Sok. No:14 - ISPARTA 0246 218 23 82
Ahmedi Hani Mah. Suat Sok. No:12/3 Doğubeyazıt - AĞRI 0472 31282 07
Değirmiçem Mah. Dr. Emin Kılıçkale Cad. Vakıflar Ferhadiye İş Merkezi Altı No:21/C - GAZİANTEP 0342 444 30 66

Fatih Mah. Mete Cad. No:31/3 - Kocasinan - KAYSERİ 0352 221 04 31
Pazar Mah. Eski Denizli Cad. No:68/1 - Gölhisar - BURDUR 0248 411 50 14
Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. Uğur Sok. Polat İşhanı No:1/5 - Melikgazi - KAYSERİ 0352 221 44 09
Fevzi Çakmak Mah. Sivas Cad. Yücele Ap. No:99/B - Kocasinan - KAYSERİ 0352 235 24 50
Gediz Mah. 670/1 Sok. No: 57/2 - Gaziemir - İZMİR 0232 276 16 97
Fatih Mah. Mete Caddesi No:58 - KAYSERİ 0352 231 51 07
Kılıçaslan Mah. Molla Sok. No:11 - KAYSERİ 0352 320 15 15
Kocamustafapaşa Silivri Kapı Mah. Sümbülefendi Sok. No:4/A - Fatih - İSTANBUL 0534 899 65 53
Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Alperen Apt. No:18/D - Kocasinan - KAYSERİ 0352 232 57 77
Bayramyeri Musaoğlu İşhanı No:9 - DENİZLİ 0258 261 98 96
Vali Mithat Bey Mah. Defterdarlık Cad. No:17/9 - İpekyolu - VAN 0534 899 65 53

Sakarya Mah. And Cad. 3/A - Fatsa - ORDU 0452 424 27 77
İslice Mah. Değergeç Sok. No:13/B - Merkez - UŞAK 0276 215 69 58

Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No:17 C/-  Melikgazi - KAYSERİ 0352 232 16 39

Erciyesevler Mah. Enginar Cad. No:21 - KAYSERİ 0352 235 83 02
K.Sanayi sitesi 6 Blok No:21/A - Merkez - BİLECİK 0228 212 40 00
Kayışdağı Mah. Akyazı Cad. No:31/B1 - Ataşehir - ATAŞEHİR 0216 364 48 58

İncirlipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Ahmet Özkirişçi Apart. Altı No: 28/C - Şehitkamil - GAZİANTEP 0342 215 00 91
Yalı Mah. 6440. Sok. No:5 A/-  Karşıyaka - İZMİR 0232 838 15 12
Mimar Sinan Mah. Bağlar Cad. No:77/A - Körfez - KOCAELİ 0262 323 88 78

Karadeniz Mah. Mescidzade Sok. No:17/1 - İlkadım - SAMSUN 0362 230 40 21

Şeyh Şamil Mah. Medine Bul. Güneydoğu Yapı Koop. 4.Kısım B-3 Blok Altı No:9 - Bağlar - DİYARBAKIR 0412 235 30 93

Diclekent Mah. 245. Sok. Hamit Apart. B Blok 1/4 - Kayapınar - DİYARBAKIR 0532 742 57 64
Mimarsinan  Mah. 98 Sok. No:1/B - Esenler - İSTANBUL 0212 465 16 29
Yukarı Zaferiye Mah. İlyas Bey Cad. No:15/26 - Keşan - EDİRNE 0284 715 22 71
Kale Mah. Işıklar Cad. No:19 A/-  Altındağ - ANKARA 0537 277 62 55

Sarayönü Cad. Vatan Sok. Ortaklar Apart. Altı No:17/A - ŞANLIURFA 0414 215 51 40
Kültür Mah. Lale Sok. No:8 A/-  Merkez - DÜZCE 0534 263 81 56
Camişefir Mah. İstiklal Cad. No:41 A  - Akdeniz - MERSİN
Hürriyet Mah. Fırat Cad. No:81 C/-  Melikgazi - KAYSERİ
İnönü Mah. Ilgaz Sok. No:21 A/-  KASTAMONU

0324 237 36 26
0352 333 44 46

0366 215 47 25

crock-kk.indd   29 1.08.2018   11:24



İmalatcı / İthalatcı 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...........................................Elektrikli Pişirici

Markası......................................Schafer
Modeli........................................Crock 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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