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SUNUŞ
Değerli Müşterimiz,
FERİS TOST MAKİNEMİZİ tercih ettiğiniz ve ﬁrmamıza
olan güveniniz için teşekkür ederiz. Tost makinenizi
kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı
anlayacaksınız. Hedeﬁmiz size ödediğinizden fazlasını
verebilmektir.
Cihazlarımız sizinle birlikte yurt içi ve yurt dışındaki
birçok şehirde kullanılmaktadır. Cihazımız standartlara
uygun olarak üretilmiştir. Cihazdan beklentilerinize uygun
verim alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için kullanma
kılavuzunu kesinlikle okumanızı, kullanıcınıza okutmanızı
önemle hatırlatırız.
İyi günlerde kullanınız.

www.feris.co

UYARILAR
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Elinizdeki kılavuzu lütfen cihazı kurmadan ve kullanmadan
önce dikkatle okuyunuz, cihazı kullananların okumasını
sağlayınız. Kılavuzu okumadan makineyi çalıştırdığınızda
cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır. Satın aldığınız
ürünümüzün kullanılması ve bakımı ile ilgili bilgileri veren
kılavuz dikkatle okunmalıdır. Cihazın bağlantısının
yapılacağı elektrik tesisatının yasal mevzuatlara uygun
şekilde olması gerekmektedir. Tesisatınızdan meydana
gelen, arızalar sizin sorumluluğunuz altındadır. Tereddüt
ettiğiniz ve anlayamadığınız hususlar için Feris Tüketici
Danışma Hattını arayınız.
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6.1. MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR
VE ARIZA TESPİTİ

EN

03

2. CİHAZIN TANITIMI
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1. EMNİYET KURALLARI

TR

İÇİNDEKİLER:
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Ÿ

Cihazınızın kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.

Ÿ

Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyeceği şekilde saklayınız.

Ÿ

Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve ﬁziksel, algılsal ve zihinsel
yetenekleri azalmış tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler
tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde
kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına
dair talimat verilirse kullanılabilir.

www.feris.co
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1. EMNİYET KURALLARI
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Tost Makinenizi kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri
dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlar için
muhafaza ediniz.

Ÿ

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Ÿ

Temizleme ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve
gözetim altında olmadıkça, çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.

Ÿ

Cihaz çalışır durumda iken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı
yüksek olabilir.

Ÿ

Elektrik kablosu hasar görürse, bu tehlikeli duruma engel
olmak için imalatçısı veya onun servis acentesi yada aynı
derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.

Ÿ

Cihaz topraklama bağlantısı olan bir prizde kullanılmalıdır.

Ÿ

Cihaz mutfak dolabı, raf altı beyaz perde gibi tutuşabilecek
malzeme ve maddelerinin yakınında çalıştırılmamalıdır.

Ÿ

Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı
malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya ürünleri,
ahşap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.) kesinlikle
bulundurulmamalıdır.

Ÿ

Sıcak yüzeylerden korunmak için ısıya dayanıklı eldiven
kullanın.

Ÿ

Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol
sistemi vasıtasıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.

Ÿ

Asla çocukların veya aşırı yaşlıların cihazı kullanmasına
izin vermeyiniz.

Ÿ

Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz ve makineyle
oynamalarına izin vermeyiniz.

Ÿ

Cihazınız çalışırken ﬁşli kablosunun cihazın sıcak
yerlerine temas ettirmeyiniz.

Ÿ

Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya başka bir amaçla
suya daldırmayınız cihazınızın içine su veya su buharı
girmesini engelleyiniz.

Ÿ

Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere
yerleştirerek kullanınız.

Ÿ

Her kullanımdan önce döküm plakaları yağlayınız.

Ÿ

Cihazınız çalışır durumda iken ısıtıcı döküm plakalara
çıplak elle dokunmayınız. Aksitakdirde yaralanabilirsiniz.

Ÿ

Cihaz çalışır durumda iken, asla yalnız bırakmayınız ve
çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

Ÿ

Cihazı ve ısıtıcı döküm plakaları temizlerken mutlaka
ﬁşini prizden çekiniz.

TR

Cihazınız yalnız yiyecek pişirmek amacıyla dizayn
edilmiştir. Hiçbir şekilde makineyi başka amaçlar için
kullanmayınız, modiﬁye etmeyiniz veya kurcalamayınız.

EN

Ÿ

AR

Cihazınızı kullanmadan önce güç ve voltajının şebekenize
uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

www.feris.co
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Tamir ve yedek parça için; ﬁrmamız ile irtibata geçiniz.

Ÿ

Fişi prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.

Ÿ

Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin
kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.

Ÿ

Kablo yada ﬁş üzerinde her hangi bir hasar var ise;
cihazınızı çalıştırmayınız.

Ÿ

Hasarlı kablo ve ﬁşi değiştirmek için elektrikli ürün tamir
ve bakım servisine başvurunuz.

Ÿ

Cihazınızın plakalarında herhangi bir kırılma ve kopma
halinde makinenizi çalıştırmayınız.

Ÿ

Cihazınızı kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya
sokmayınız.

Ÿ

Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen soğumasını
bekleyiniz. Tamamen soğuduktan sonra bir sonraki
kullanıma kadar temizleyip kaldırınız.

Ÿ

Isıtıcı döküm plakalar üzerinde kimyasal vb. temizlik
araçları kullanmayınız. Aksi takdirde döküm plakalar
zarar görebilir ve bu özelliğini yitirebilir.

www.feris.co
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Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza durumda
cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en kısa sürede
ﬁrmamız teknik servisi ile irtibata geçiniz.

Ÿ
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2. CİHAZIN TANITIMI
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1. Tutma Kolu
2. Döküm Pişirici Plakalar
3. Isıya Dayanıklı Taban
4. Termostat Isı Ayar Düğmesi
5. Termostat Işığı
6. Fişli Kablo
7. Üst Gövde
8. Alt Gövde
9. Yağ Damlama Haznesi
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3. TEKNİK ÖZELLİKLER:
Kullanım ömrü 10 yıldır. / Garanti Süresi: 2 yıldır.
Model No
Voltaj Aralığı
Frekans
Güç
Amper
Boyutlar
Net Ağırlık
Plaka
Menşei

: FT3011
: 220 - 230 VAC
: 50 Hz or 60 Hz
: 1800W
: 8.18 A - 1.76 kW
: 170 x 360 x 340 mm
: 9,500 kg
: Döküm
: Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA:
FERİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İMALAT VE SANAYİ
TİCARET LTD. ŞTİ.
Loras Mh. İmamı Azam Cd. No: 157 Meram / KONYA
Tel: 0332 400 00 65 • Fax: 0332 400 00 59
www.feris.co • info@feris.co
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DİKKAT
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TOPRAKLAMA

ELEKTRİK
TEKLİKESİ

SICAK
YÜZEY

ELDİVEN
KULLAN

Bu cihaz WEEE direktiﬂerine uygun olarak geri dönüşümü olan
parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen,
bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama
merkezine başvurunuz. ÆEE Yönetmeliklerine uygundur.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Cihazı kolisinden çıkartıp taşıma esnasında hasar alıp
almadığını kontrol ediniz. Hasar var ise ürünü
çalıştırmayınız.
Cihazı ﬁşe takıp, termostat 300° dereceye alıp cihazı tutma
sapından tutup yukarı açınız.Döküm plakaların arası açık
halde maksimum 30 dakika çalıştırınız.(İLK YAKMA İÇİN
YAPILACAK BİR DEFA)
İlk kullanımda cihazın içinden ve döküm plakalardan
duman çıkabilir. Bu duman normal bir durumdur mutfağınızı
havalandırınız.
Ürünü ﬁşten çıkarınız. 100° sıcaklığa düştüğünde
kullanacağınız tercihe göre tereyağ veya margarinle
yağlayıp döküm plakalara işlemesini sağlayınız. Bu
işlemden sonra tost makinenizi kullanabilirsiniz.

EN

Ÿ
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4.1 İLK KULLANIM İÇİN;

TR

4. KULLANIM

Ÿ

Cihaz tamamen düz bir zemin üzerinde çalıştırılmalıdır.

Ÿ

Cihazın termostatını 200° dereceye ayarlayınız. Isınması
5-10 dakikayı bulur.

Ÿ

Cihaz pişirme sıcaklığına gelince termostat ışığı söner.

Ÿ

Tost ekmeği döküm yüzeyler arasında pişirilir.

Ÿ

Bu sırada tostunuzu hazırlayınız ve makine hazır
olduktan sonra üst tablayı kaldırıp alt döküm plakaya
tostu yerleştiriniz.

Ÿ

Üst tablayı tutma kolundan alt döküm plakanın üzerine
kapatınız.

Ÿ

Tost yapmanın süresi yaklaşık 10-12 dakikadır. Yine de,
bu süre yapılan tostun kalınlığına ve kullanılan farklı
malzemelere göre değişebilir.

www.feris.co

4.2. TOST YAPIMI AŞAMASI KULLANIM;
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Tostunuz piştikten sonra, kapağı açınız ve tostunuzu
alınız.

Ÿ

Tostunuzu, cihazınızdan alırken ısıya dayanıklı eldiven
veya maşa kullanınız.
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Ÿ

Ÿ

Isı az gelirse termostat ayarı üst konumlara getirilebilir.

Ÿ

Pişirme bittikten sonra tasarruf için ısı konumu 150°
dereceye getirilir.

Ÿ

Cihazın kullanımı sona erdiğinde cihazın ısı termostatı
kapalı konuma getirilmelidir.

Ÿ

Cihazın kablosunu prizden çıkartın.

Ÿ

Pişirme bittikten sonra çok fazla soğumadan iyice
temizlenmelidir. Aksi taktirde pis katmanlar oluşup
performans ve hijyen konusunda sıkıntılar yaşanır.

Ÿ

Kullanmadığınız sürelerde elektrik bağlantısını kesiniz.

Ÿ

Cihazın arkasındaki yağdanlığı temizleyiniz.

www.feris.co

4.3 TEMİZLEME:
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Ÿ

Temizleme öncesi mutlaka elektrik ile bağlantısını kesiniz.

Ÿ

Her kullanımdan sonra mutlaka pişirme yüzeyleri iyice
temizlenmelidir.

Ÿ

Temizlik esnasında tuz ruhu, cif ve benzeri KİMYASAL
TEMİZLİK MALZEMELERİ kullanmayınız

Ÿ

Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip
kurulayabilirsiniz.

Ÿ

KESİNLİKLE sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri
kullanmayınız.

Ana gövdeyi akan suyun altında yıkamayınız.

Ÿ

Cihazın yağdanlığı temizlenmelidir.

Ÿ

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa iyice temizlenip
paketlenmelidir

4.4. TAŞIMA VE YER DEĞİŞTİRME
Ÿ

Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Ÿ

Cihaz insan gücüyle elde taşınabilir.

Ÿ

Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

TR

Ÿ

EN

Pişirme yüzeyi temizlendikten sonra temiz yağ ile
yağlanmalıdır. İçine su dökmeyiniz.

AR

Ÿ

Ÿ

Cihaz tamamen düz bir zemin üzerinde çalıştırılmalıdır.

Ÿ

Cihazın elektrik bağlantısı ehliyetli bir elektrikçi
tarafından kontrol edilmeli, yerden max. 170 cm
yükseklikteki sigortaya bağlanmalıdır.

Ÿ

Elektrik bağlantısı, kaçak akım tehlikesine karşı besleme
sigortasına 30 mA'lik kaçak akım sigortası konularak
yapılmalıdır.

Ÿ

Cihazın elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama
barına bağlanarak topraklanması sağlanmalıdır.

www.feris.co

4.5. CİHAZIN MONTAJI
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4.6 VERİMLİ KULLANIM
(ENERJİNİN VERİMLİ KULLANIMI)
Cihazınızı kullanmadığınız sürelerde kapatınız.

Ÿ

Cihazın temizliğini yapmayı unutmayınız.

Ÿ

Cihazın kullanım şekline kesinlikle uyunuz.

Ÿ

Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 24° derecede en uygun
verimi sağlar.

Ÿ

Çalışma sıcaklığı aralığı -5 ve +40 derecedir.
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Ÿ
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Enerji Tasarrufu İle İlgili Bilgiler:
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Ÿ

Cihazının fazla enerji tüketmemesini sağlamak için;

Ÿ

Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının
şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Ÿ

Cihazınız oda sıcaklığında kullanılmalıdır. Açık alanlarda
cihazınızı kullanmanız, aşırı enerji tüketilmesine sebep
olur.

Ÿ

Cihazın sıcaklık ayarları pişireceğiniz yiyeceğe uygun
yapılmalıdır.

Ÿ

Isı kaybına neden olmaması için, ızgaranın üst kısmının
gereğinden fazla açık tutulmaması tavsiye edilir.

Ÿ

Fişin prize sıkı bir şekilde takılması gerekmektedir.

Ÿ

Cihazın kullanımı bittikten sonra ﬁşin prizden çekilmesi
gerekmektedir.

Aşınan parçalar orjinali ile değiştirilmelidir.
Periyodik bakım kullanıcı tarafından yapılabilir.

Ÿ

Cihazın kullanım sıklığına bağlı olarak 8-10 ayda bir bakım
yapılmasını öneririz.

Ÿ

Garanti süresi içinde olsa da, cihazın yetkili servis
elemanlarımız tarafından bakımı ücrete tabiidir.

Ÿ

Periyodik bakım sırasında cihazın elektrik ile bağlantısını
kesiniz.

TR
EN

Ÿ
Ÿ
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5. BAKIM
Ÿ Cihaza yapılacak herhangi bir bakımdan önce elektrik ile
bağlantısı kesilmelidir.

6. CİHAZIN ÖMRÜ
Tavsiye edilen kullanım koşullarında kullanılması durumunda
cihazın ömrü 10 yıldır.

Ÿ

Cihaz prizine bağlı fakat ürün çalışmıyor;

Ÿ

Ana elektrik şalterini kontrol ediniz.

Ÿ

Cihazın kablosunun durumunu kontrol ediniz.

Ÿ

Termostatı ve ışığı kontrol ediniz. Işık yanmıyor ve
plakalarda ısınma yok ise FİRMAMIZ ile irtibata geçiniz.
Kesinlikle müdahalede bulunmayınız.

FERİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İMALAT VE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Loras Mh. İmamı Azam Cd. No: 157 Meram / KONYA
Tel: 0332 400 00 65 • Fax: 0332 400 00 59
www.feris.co • info@feris.co
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6.1. MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR
VE ARIZA TESPİTİ
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MALZEME

ISI DERECELERİ

SÜRE

Tost - Sandviç
Et - Pirzola
Şiş
Tavuk
Balık
Sebze

200°-250°
250°-300°
250°-300°
250°-300°
250°-300°
200°-250°

10-12 Dakika
20-25 Dakika
20-25 Dakika
20-25 Dakika
10-15 Dakika
15-20 Dakika

AR
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7. PİŞİRME SÜRELERİ

8. TAŞIMA VE NAKLİYE
1) Orijinal kutusunda cihazınızı taşımanızı tavsiye ediyoruz.
Orijinal kutusu yok ise, cihazınızı koruyacak yumuşak bir
bezle sararak taşıyınız. Yüzeylere gelebilecek darbelere karşı
önlem alınız. Yanlış ambalajlama esnasında metal, plastik ve
elektrik aksamı zarar görebilir.
2) Cihazın üstüne kendi ağırlığının üzerinde yük koymayınız.
3) Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
NOT: Cihazınızın kullanma kılavuzu, kutu ve varsa strafor
cihazınızın parçalarıdır, atmayınız.

www.feris.co

NOT: Ürürünün müşteriye tesliminden sonra yükleme,
boşaltma ve taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar
garanti kapsamına dahil değildir.
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9. ATIK YÖNETİMİ
Sorumlu bir satıcı olarak çevreye duyarlıyız. Çevre
korunmasına siz de katkıda bulunabilirsiniz. Bu nedenle cihazı,
paketleme malzemelerinin ve varsa aksesuarlarının doğru
atılmasına dikkat etmenizi 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. Cihazı ve aksesuarların kullanım ömürleri sonuna
geldiğinde ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. Atık ve geri
dönüşüm için yerel yetkililere başvurun

Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden
koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak
hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.

Ÿ

Çeyizlik, hediyelik vb. nedenlerden dolayı satın alınan ve
kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı FERİS yetkili satış
bayimiz tarafından yapılmaktadır. Cihazı ilk kullanıma
başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın
yetkili satış bayimize garanti belgenizi onaylatınız.

Ÿ

Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya
(ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz. (Unvan
kaşesi ve satış tarihi). Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler
gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:

Ÿ

Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki
personele ait mutfak alanları,

Ÿ

Çiftlik evleri,

Ÿ

Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan
yerler ve diğer mesken tipi çevreler,

Ÿ

Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

www.feris.co

DİKKAT:
Ÿ
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MAKSİMUM SERVİS GARANTİSİ
EN

Değerli Müşterimiz,

Tek yapmanız gereken 0332 400 00 65
numaralı Müşteri Destek Merkezimizdeki
yetkililerimize ulaşmak ve servis kaydınızı
açtırmak.

AR

Türkiye'de satılan ürünlerimizin tamamı
"Maksimum Servis Garantisi" kapsamı
içindedir.

Destek Merkezimiz ürünle ilgili problemi
çözerek tekrardan anlaşmalı kargomuz ile
istediğiniz adrese geri gönderecektir.

400 00 65

0332

TÜKETİCİ
DANIŞMA
HATTI

www.feris.co

Herhangi bir ücret ödemeden bu hizmetten
yararlanabilmeniz için lütfen faturanızı alıp
saklayınız.
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GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, ürün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki)
yıldır. Ürünün faturasını alınız ve ürün garanti kaydını mutlaka
yapınız.
2) Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti
kapsamındadır.
3) Ürününün 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,

www.feris.co

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
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- 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.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
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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
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici
veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis
etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili
olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi
durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
10) Anlaşmazlık durumunda KONYA Mahkemeleri yetkilidir.
GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR:
1. Ürünlerimizin ıslak sünger veya bez ile tuzlu su, çamaşır suyu
veya asitli maddelerle temizlenmesi.
2. Ürünümüzün döküm plakalarının küf ve paslanması.
3. Ürünün amaç dışı kullanılması ve kullanıcı hatasından
kaynaklanan bozulmalar.

6. Ürünlerimize kullanıcı tarafından tamirat yaptırılması.
7. Ürün kullanım talimatına uyulmamasından dolayı meydana
gelebilecek arızalar.
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4. Ürünün ve döküm plakaların su ile temas ettirilmesi.
5. Ürünlerin doğrudan ateşle temas ettirilmesi.
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FERİS TOST MAKİNESİ
AD/SOYAD:

ADRESİNİZ:

TELEFON

E-MAİL

İMZA:

Önemli Not! Ürününüz, satıcı tarafından kaşe - imza, satış tarihi yazılan
garanti belgesi ve satış faturası ile garanti kapsamındadır.
Bandrol ve Seri No:

ÆEE Yönetmeliğine uygundur.

GARANTİ BELGESİ
ÜRETİCİ FİRMA

: FERİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İMALAT VE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ADRES
TEL
FAX
E-POSTA
WEB

: Loras Mh. İmamı Azam Cd. No: 157 Meram / KONYA
: 0332 400 00 65
: 0332 400 00 59
: info@feris.co
: www.feris.co

ÜRÜNÜN CİNSİ
MARKASI
MODEL;
TESLİM TARİHİ ve YERİ
GARANTİ SÜRESİ
AZAMİ TAMİR SÜRESİ
SERİ NO

: ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ
: FERİS
: FT3011
:
: 2 YIL
: 20 İŞ GÜNÜ
:

SATICI FİRMA

:

ADRES
TEL - FAX
E-POSTA
FATURA TARİHİ VE NO
TESLİM TARİHİ VE YERİ
TARİH, İMZA VE KAŞE

:
:
:
:
:
:

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunmasu Hakkında uyarınca,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
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