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GÜVENLİK UYARILARI VE KULLANIM ÖNCESİ TALİMATLARI
1) Kişilere ve mülke zarar verme riskini azaltmak için cihazı kullanmadan önce

güvenlik talimatlarını dikkatlice uygulayınız.

2) Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya
talimat verildiyse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8
yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal, veya zihinsel yetenek eksikliği 
bulunan veya tecrübe ve ilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. 
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz 
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3) Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde
Saklayınız.
4) Ambalaj malzemelerini (örn. plastik poşetler, polistiren köpük, ambalaj
şeritleri, vs.), ciddi yaralanmalara neden olabilecekleri için 8 yaş altındaki
çocukların kolayca erişebileceği bir yerde BIRAKMAYIN.
5) Temizlik, kullanım ve bakım, denetim yoksa 8 yaş altı çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
6) 8 yaş altındaki çocuklarınızın bu ürünü kullanmasına ve oynamalarına
müsaade etmeyiniz.
7) Cihazınızı sadece yemeklerinizi pişirme ve ısıtma amaçlı kullanınız. Lütfen

cihazınızı amacı dışında (ortamı ısıtma, ticari amaçlı, vb) kullanmayınız.

8) Cihazınızı düz, sıcaklığa ve sıçramalara hassas olmayan bir zemine yerleştiriniz.

9) Cihaz çalışırken ya da çalışmaya başladıktan kısa süre oldukça sıcak olacaktır;

ısıtıcı yüzeylerine dokunmayınız.

10) Bu cihaz kapalı mekanda/evde kullanım için tasarlanmıştır ve başka bir

amaçla veya ev dışı ticari ortamda kullanım gibi başka bir uygulamada

kullanılmamalıdır.

11) Cihazda bir arıza meydana gelmesi durumunda kendiniz veya yetkili olmayan

birinin cihazı tamir etmesine izin vermeyiniz. Yetkili servis haricinde cihaza

müdahale edilmesi durumunda herhangi bir kaza veya can kaybında firmamız
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sorumluluk kabul etmemektedir. Her türlü tamirat veya bakım için yetkili bir

servise başvurun veya DESTEK HATTINA başvurun.

12) Cihaz kullanımda ve kapalı durumdayken, kablosundan çekmeyiniz,

taşımayınız veya sürüklemeyiniz.

13) Yanıcı sıvı veya gaz ( benzin, tiner, alkol vb.) bulunan yerlerin yakınında

cihazı çalıştırmayınız.

14) Cihaz çalışır durumda iken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.

15) Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak

için imalatçısı veya servis acentesi yada nitelikli bir personel tarafından

değiştirilmelidir.

16) Cihazın üzerine yangına sebebiyet verecek, elbise, havlu, kumaş, plastik gibi kolay 

tutuşabilen eşyaları koymayınız. 

17) Cihazınızı, kablosunu, ya da fişini su ya da benzer sıvılarla temas ettirmeyiniz.

18) Fişin sıcak yüzeylere temasını engelleyiniz.

19) Cihazınızı çalıştırırken ilk olarak fişi prize takınız daha sonra açma kapama

Düğmesinden cihazınızı çalıştırınız, cihazınızı kapatırken önce düğmeden

kapatın sonra fişten çıkartınız.

20) Cihazınızı, mutfak lavabosu gibi ıslak yerlere yakın bir yerde veya aşırı nemli

Ortam da kesinlikle kullanmayınız.

21) DİKKAT: Sıcak Yüzey             Bu işaret ürün çalışırken cihaz yüzeyinin sıcak

olduğunu ve dokunulmaması gerektiğini belirtir.

22) Doğru bir kullanım için Cihaz çevresinde yeterli derecede bir hava

sirkülasyonuna sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde 20 cm, arkasında 10 cm ve

yanlarında 5’er cm’lik boşluklar kalmasına dikkat ediniz.

23) Cihazın üstünü hava akımının sağlanabilmesi için temiz ve açık tutunuz. Hava

Girişi veya çıkışının engellenmesi, cihazın zarar görmesine ve Cihazın iyi

Pişirmemesine yol açabilir.

24) Cihazın harici bir zaman saati veya ayrı uzaktan kumanda sistemiyle kullanımı

amaçlanmamıştır.

25) Cihazınızı uyurken ve cihazdan uzakken kullanmayınız.
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26) Cihazınızın elektrik fişini, toprak hattı olan bir elektrik prizine takınız. Aynı

prize bağlantısı olan başka bir cihazın olmamasına dikkat ediniz. Uzatma kablosu

kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Eğer kullanmanız gerekirse cihaz besleme

kablosunun özelliklerinde bir uzatma kablosu kullanınız.

27) Cihazda işaretli olan voltaj aralığının yerel şebekeyle aynı olup olmadığını

kontrol ediniz.

28) Cihazı, cihaz üzerinde belirtilenden farklı herhangi bir voltajda kullanmaktan

kaynaklanabilecek herhangi bir hasar veya yaralanma ile ilgili

sorumluluk kabul ETMİYORUZ, cihazı yanlış voltaj da kullanmak tehlikelidir ve cihazda

yangın veya hasara yol açabilir.

29) Kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır ve itinalı bir şekilde saklanmalıdır.

30) Cihazın el değiştirmesi durumunda kullanma kılavuzunu da teslim etmeyi

UNUTMAYINIZ.

31) Firmamız bu kullanma kılavuzunda belirtilmiş olan uyarılara uyulmamasından

dolayı insanlara, hayvanlara ve eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu

tutulamaz. Ayrıca uyarılara uyulmamasından kaynaklanan arızalar GARANTİ

KAPSAMI DIŞINDADIR.

KURULUM-KULLANIM-MONTAJ-KONTROL PANOSU KONTROL PANOSU TANIMI 
VE KULLANILMASI

NOT: Bu özelliklerin hepsi fırınınızda olamayabilir.
Zaman ayar düğmesi :        Süre bitiminde elektrik otomatik olarak kesilir.
DİKKAT: Termostat ve fırın kontrol düğmesi açık konuma getirildiği halde zaman saati 
ayarlanmış ya da ‘ON’ konumuna getirilmemiş ise fırınınız çalışmayacaktır.
Termostat ayar düğmesi:      ‘0’ konumunda saat yönünde çevirerek istenilen Seviye 
de ayarlanabilir. 
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Rezistans kontrol düğmesi:

Defrost (Buz çözme özelliği):       Termostatı 80°C ye ayarlayın, zaman ayarını
15 dakikaya getirin, alt-üst rezistansı çalıştırın.
Turbo fan özelliği:

              Turbo fan sistemi sayesinde fırın içerisindeki sıcak hava sirkülasyonu 
daha homojen olur. Bu sayede börek, pasta vs. gibi gıdalar yanmadan daha lezzetli 
pişecektir. Ayrıca bu sistem aynı anda iki yemeğin pişirilmesini sağlar.

Aydınlatma lambası:         Pişirilen yemeğin daha iyi görünmesini sağlar.

MODELLER VE ÖZELLİKLER

1S051-25009-GRI01

1S051-25009-GRI01 : TERMOSTAT -  ZAMAN SAATİ - ÇİFT CAM - EMAYE - FAN - İÇ AYDINLATMA - 38 LT  

1S051-25009-PEM01 : TERMOSTAT -  ZAMAN SAATİ - ÇİFT CAM - EMAYE - FAN - İÇ AYDINLATMA - 38 LT  

1S051-25009-SIY01 : TERMOSTAT -  ZAMAN SAATİ - ÇİFT CAM - EMAYE - FAN - İÇ AYDINLATMA - 38 LT  

1S051-25009-GRI02 : TERMOSTAT -  ZAMAN SAATİ - 38 LT

1S051-25009-PEM02 : TERMOSTAT -  ZAMAN SAATİ - 38 LT

1S051-25009-SIY02 : TERMOSTAT -  ZAMAN SAATİ - 38 LT

1S051-25009-PEM01

1S051-25009-SIY01

1S051-25009-GRI02

1S051-25009-PEM02

1S051-25009-SIY02

BACKOFEN Model Termostat Zaman Saati Turbo Fan Çift Cam

VAR YOK

Emaye Aydınlatma

SADECE ÜST REZİSTANS 

SADECE ALT REZİSTANS 

HER İKİ REZİSTANS AYNI ANDA ÇALIŞIR 
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FIRIN VE KUMANDA PANELİNİN AÇIKLANMASI
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İÇ HAZNE EMAYE/ALUZİNK

FIRIN CAMI

FIRIN ALT AYAK

YUVARLAK TEPSİ

FIRIN SAPI

KARE TEPSİ

IZGARA TELİ

10

11

12
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-Fırının dış çevresi elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
-Rezistanslar paslanmaz çelik olup tüp rezistanstır.

Besleme Gerilimi: 220-240 V~ 50/60 HZ
Beyan giriş gücü: 1300 W

Termostat: 220-250-320°C olarak ayarlanabilir. 
Zamanlayıcı: 90 dk. kadar zaman ayarı.

KULLANIM ÖMRÜ: 10 YILDIR

TEMİZLİK

- Temizliğe başlamadan önce fişi prizden çekiniz.
- Temizliğe fırın tamamen soğuduktan sonra başlayınız.
- Tanecik içermeyen krem veya sıvı temizleyiciler kullanınız.
- Temizlik için asit, tiner, yanıcı ve aşındırıcı (toz deterjan) maddeler ve
malzemeler (telli bulaşık süngeri, ovma teli) kullanmayınız.
- Tepsi ve aksesuarları sıcak sabunlu su ile yıkayabilirsiniz.
- Fırının iç ve dış yüzeyini sabunlu nemli bir bezle temizleyin. Fırını KESİNLİKLE su
dolu lavabo içinde veya akan muslukta yıkamayınız.
- Dökülen yağ, limon gibi asitli maddelerin derhal temizlenmesi tavsiye edilir.

                          iç aydınlatma
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ATIK YÖNETİMİ

- Sorumlu bir üretici olarak çevreye duyarlıyız. Çevre korunmasına siz de katkıda
bulunabilirsiniz.
- Bu nedenle cihazı, paketleme malzemelerinin ve varsa aksesuarlar ile pillerin
doğru atılmasına dikkat etmenize teşvik ediyoruz.
- Bu doğal kaynakların korunmasına yardım eder ve cihazın sağlığı ve çevreyi
koruyacak biçimde geri dönüştürülmesini sağlar.
- Cihazı ve paketini yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak atmalısınız.
- Cihaz ve aksesuarların kullanım ömürlerinin sonuna geldiğinde ev atıklarından
ayrı olarak atılmalıdır.
- Atık ve geri dönüşüm için yerel yetkililere başvurun.

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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                                                           SORUN GİDERME

Fırın çalışmıyor.
* Fiş prize takılı mı?
* Pişirme fonksiyonlarından biri seçildi mi?
* Zaman saati ayarlandı mı?
* Termostat derecesi ayarlandı mı?
- Termostat derecesi ayarlandı mı? 
* İlk kullanımda hafif bir koku ve duman oluşabilir.
Arıza değildir.
- Gıda hala soğuk veya tam pişmiyor. 
* Pişme süresini veya sıcaklığı artırın,
* Voltajı kontrol edin.
- Yiyeceğinizin altı veya üstü
istediğiniz gibi pişmiyor.
* Yaşadığınız soruna göre bir alt veya üst rafa alın.
* Rezistans ışıklarının yandığına emin olun.
- Fırın camı kırık.
* Kesinlikle fırını çalıştırmayın.
* Yetkili Servise başvurun.
- Fırın çalışırken olağan dışı ses yapıyor.
* Voltajı kontrol edin.
* Turbo fan arızalı olabilir Yetkili servise başvurun.
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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  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 itha-
latçıya 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 getiril-
memesi 
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 
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istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın 
yetkili servis  istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 
iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı;  malın tamiri 
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kul-
lanımına tahsis etmek zorundadır. 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 çıkabi-
lecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya  tüketici işleminin 
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvu-
rabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve  Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğüne başvurabilir.
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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...........................................Mini Fırın
Markası......................................Schafer
Modeli........................................BACKOFEN 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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