Buz Makineleri Ice Makers
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Yerleşim: Buz Makinesi yan taraflarından hava alamayacak
şekilde bir alan içerisine yerleştirildiğinde kapasitesi
belirtilen değerlerden %20 düşecektir. Makine etrafında
yeterli alan ayrıldığında çalışma düzene girecektir. Normal
buz üretim kapasitesi, kondenser hava delta sıcaklığı, su
sıcaklığı, kondenser hava kanalının durumları ve makinenin
yaşı ile doğrudan ilgilidir.

Yerleşim: Buz makinesi sıcaklık kontrollü odanın içine
yerleştirilmelidir. Buz makinesini açık havada veya sıcaklığın
çalışma sınırlarının dışına çıkabileceği bir yerde çalıştırmak
makineye zarar verebilir ve garantiniz geçersiz olabilir. Buz
makineleri güvenliği üst düzeyde tutacak şekilde tasarlanır
ve üretilir.

Değerli Müşterimiz,
TASİS Makine Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eskişehir Tesislerin de üretilen ve kalite kontrolleri yapılan endüstriyel buz
makinenizin montajını mutlaka Yetkili Servisinize yaptırınız.
Buz makinenizin montajını Yetkili Servisiniz haricinde farklı bir servise
yaptırmanız ve arıza oluşması durumunda ürününüz garanti kapsamına
girmeyecektir.
NOT:
Bu Kullanma Kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır.
Kılavuzda belirtilen bazı özellikler sizin ürününüzde bulunmayabilir.
Bu özellikler * ile belirtilmiştir.
“BU BUZ MAKİNESİNİ MONTAJ ETMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE
TALİMATLARI OKUYUNUZ.”
Bu ürün doğaya zarar vermeden çevreye saygılı modern tesislerde üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Bölüm 01..... Güvenlik uyarıları
Bölüm 02..... Genel Görünüş ve Teknik Özellikler
Bölüm 03..... Buz Makinenizin Montajı
Bölüm 04..... Buz Makinenizin Kullanımı
Bölüm 05..... Buz Makinenizin Temizlik ve Bakımı
Bölüm 06..... Arıza Arama
Bölüm 07..... Garanti Kapsamı Hususları

Bölüm 01. Güvenlik Uyarıları
1.

Ürününüzün fişini mutlaka topraklı bir prize takınız.

2.

Buz makineniz Teknik Tabloda belirtilen voltajlarda çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Farklı voltajda kullanılması ürününüzün kullanılamaz hale
gelmesine ya da yangına sebep olabilir.

3.

Buz makinenizi ısı kaynaklarının etki alanlarına koymayınız.

4.
5.

Montaj için rutubetsiz ve hava dolaşımı engellenmemiş bir yer seçiniz.
Buz makinenizi yerine yerleştirdikten sonra kullanmaya başlamadan önce hareket
ettirmeden en az 2 saat bekletiniz.

6.

İlk kullanım öncesi ürününüzün içini mutlaka temizleyiniz.

7.

Buz makinenizi çalıştırmak için çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.

8.

Elektrik güç kablosunu sıcak yüzeylerden koruyunuz.

9.

Buz makinenizin eğitimsiz ve/veya yetişkin desteği almayan 8 yaşından küçük
çocuklar tarafından kullanımına izin verilmemelidir.

10. Temizlik ve kullanıcı bakımları gözetim altında bulundurulmadıkları sürece
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

NOT
Bu üründe atık elektrikli ve elektronik donanımları belirten (AEEE/WEEE)
sınıflandırma sembolü bulunmaktadır. Buna göre kullanıcı, ilgili ürünün çevreye
etkisini en aza indirmek amacı ile geri dönüşüm için 2002/96/EC Avrupa direktifine
uymalıdır. Atık bertaraftı konusunda yerel yönetimler ile iletişime geçilerek önlem
alınması önerilir.
Dikkat! Kullanım sırasında ürünün kullanılamaz hale gelmesi, yaralanma, can ve mal
kaybı ile sonuçlanabilecek ciddi zararların engellenmesine yönelik bilgileri içerir.
Elektrik çarpmasına ve şokuna karşı uyarı.
Kullanım sırasında açıklayıcı ve kolaylaştırıcı bilgileri tanımlar.

Bölüm 02. Genel Görünüş ve Teknik Özellikler

Buz haznesi kapağı

Çok Fonksiyonlu
Buton Grubu
Paslanmaz Dış Gövde

Havalandırma
Filtresi

Opsiyonel Ayarlanabilir
Ayak*

Ürünlerde farklı görsel elde edilmesi, görüntüleme teknolojileri veya diğer teknik nedenlerden dolayı renk
ve diğer çeşitlilikler açısından küçük farklılıklar görülmesi mümkündür. Üretici bu farklılıklar ve sapmalardan
sorumlu değildir. Web sitesindeki yazım hataları, ürün açıklamaları veya belirgin hatalardan dolayı herhangi
bir hak elde edilemez.
* Ayarlanabilir ayak ürün modellerine göre değişim gösterebilmektedir.

Teknik Tablo

(*) 20 0C Ortam, 10 0C Su giriş sıcaklığında makinenin buz yapma kapasitesidir.

Su şebekesi ve/veya tesisatında pislik, tıkanıklık, tesisat kalıntısı, çapak, cüruf vb. parçacıkların bulunması
buz makinesi çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; buz makinesinin randımansız
çalışmasına, buz yapmamasına, sesli çalışmasına, vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat ve aşırı kireçli
su nedeniyle makinede meydana gelecek arıza ve problemler garanti kapsamı dışındadır.

Bölüm 03. Buz Makinesi Montajı
Ürününüzün Yer seçimi
Ürününüz ısı kaynaklarına doğrudan temas ettirilmemeli ve ısı kaynağına yakın
yerleştirilmemelidir.
Yan yüzeylerine elektrikle çalışan (ısı kaynağı olabilecek) cihazlar
yerleştirecekseniz en az 10 cm aralık bırakmalısınız.
Ürün duvar kenarına yerleştirilecek ise ürünün arka yüzeyi ile duvar arasındaki
mesafe 20 cm’den az olmamalıdır. (Bakınız Resim-7)
Havalandırma filtresi önüne, ürünün hava almasını engelleyecek cisimleri
koymayınız.
Ürününüzü dış ortamlarda konumlandırmayınız. Bu ürün kapalı mekânlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Elektrik Bağlantısı
Şebeke gerilim ve frekans değerleri kesinlikle ürün üzerinde yazan gerilim ve
frekans değerlerinde olmalıdır. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda en yakın
Yetkili Servisine başvurunuz ya da ehliyetli elektrikçilerden destek alınız.
Şebekenizde topraklama ünitesi olduğundan emin olunuz.
Ürünün takılacağı prize ait sigortanın değeri 10A** olmalıdır. (Bakınız, Teknik Tablo
/ Giriş sigortası bölümü)
Buz makinenizi çalıştırmak için çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.
Su Kullanımı ve Bağlantısı
Buz Makineniz size en ideal sürede ve büyüklükte buz yapması için tasarlanmıştır
Fakat oluşan buzun kalitesini ve Buz Makinesinin içerisinde bulunan
komponentlerin ömürlerini etkileyecek bazı kriterler olduğunu hatırlatmak isteriz.
Şebeke suyunun;
İçilebilir kalitede olması,
Sertlik değerlerinin optimum olması,
İçerisindeki klor miktarının minimum değerde olmasıdır.

Ürününüz için seçilmiş optimum su filtreleri Yetkili Servisinizde bulunmaktadır
Min. Su sıcaklığı 10°C – Max. Su sıcaklığı 30°C olmalıdır.

Kurulum

















Yerleştirme öncesi ürünün tüm ambalaj malzemelerini çıkarınız ve sökünüz.
Buz teli, su önleme plastikleri ve buz küreği siz değerli müşterilerimize ürün
içerisinde verilmektedir. Eğer herhangi bir parça veya aksesuar eksik ise satış
temsilcimiz ile temasa geçiniz.
Buz makinesini kullanmadan önce iç gövdeyi ılık su ve yumuşak bir bez ile
temizleyiniz. Buz kalıplarınızı ılık sabunlu su ile temizleyiniz. Pamuklu yumuşak bez
ile kurulayınız Buz makinesini montaj noktasına yerleştirdikten sonra soğutma
sistemi basıncının dengelenmesi için 2 (iki) saat çalıştırmadan bekletiniz. Buz
makinesinin içinde bulunan parçaları montaj talimatına göre takınız. Cihazla
beraber verilen montaj şablonu kullanılarak bağlantı kaidesi ve askı delikleri
hassas olarak markalanmalıdır. Cihazın terazide olduğu mutlaka kontrol
edilmelidir.
Soğuk su girişi cihazın teknik etiketi üzerinde belirtilen kullanım suyu işletme
basıncını (5 bar) geçmemelidir. Şebeke basıncı 5 Bar’dan daha yüksek ise mutlaka
basınç düşürücü monte edilmelidir.
Cihazınızı etiketi üzerinde yer alan değerdeki mono faz - topraklamalı güç
beslemesine bağlayınız. Cihazınız standartlara uygun olarak şebeke geriliminin
±%10 tolerans değerleri dâhilinde normal olarak fonksiyonlarını yerine
getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bulunduğunuz yerdeki elektrik şebekesinde
bu aralığı sağlanamıyorsa; voltaj regülatörü kullanmanız tavsiye edilir.
Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate
alarak, cihazın orijinal ambalajı ile yapınız.
Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe, kimyevi vb. ) etkenlere karşı
cihazınızı koruyunuz.
Cihazın parçaları yalnızca servis tarafından sökülmelidir. Cihaz içerisinde bulunan
parça ve elemanlara kesinlikle müdahale edilmemelidir.
Cihazın ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılması gerekmektedir.
Yukarıdaki koşullara uyulmaması durumunda cihazınız garanti dışı kalacaktır.
Ambalaj malzemelerini (plastik poşet, naylon, vb.) sağlık açısından bir tehlike
oluşturmaması için çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.
Üretici firma, kitapçıkta yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeple;
bu kitapçık teknik özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez.

Bölüm 04. Buz Makinesinin Kullanımı
Buz Makinenizin Çalıştırılması
Buz makinenizi talimatlara uygun yerleştirip, bağlantılarını yaptıktan sonra;
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Standartlara uygun olan elektrik prizinizde elektrik olduğundan emin olunuz.
Bağlantısını yaptığınız şebeke suyu musluğu açık konuma getiriniz.
Ürününüzün Ön tarafında bulunan Açma-Kapatma butonunu, “Açık” konuma
getiriniz. (Açık konuma getirdiğinizde buton üzerinde güç lambası sürekli
yanacaktır.)
Güç lambasının yanmasından sonra, 1 dk. boyunca ürün otomatik olarak bekleme
modunda kalmaktadır.
Bekleme modu sonunda, ürün su alma ve buz yapma işlemine başlayacaktır.
Ürününüz ortam/besleme suyu sıcaklığına bağlı olarak buz yapma çevrimini belirli
bir süre sonunda tamamlayacaktır.
Yapılan buzların boyutu değiştirmek için ayar potansiyometresini ok yönünde,
konumunu değiştiriniz. (Bakınız Resim-2)
NOT
Ürününüzün optimum ölçülerde ve şekilde buz verebilmesi için güç düğmesini
“Açık” konuma getirdikten sonra en az 2 saat beklemeniz gerekmektedir.

Buz Makinesinin Kapatılması
Buz makinenizin ön yüzünde bulunan güç düğmesini “Kapalı” konuma getiriniz.
Elektrik bağlantısını kesiniz, ürünün fişini prizden çıkartınız.
Su bağlantısını kesiniz.
Ürün üzerinde yer alan güç anahtarındaki led ışık bazı durumlarda (arıza, yıkama
fonksiyonu ve deponun dolması) aşağıdaki tabloda anlatıldığı şekilde
tanımlandırılmıştır.
Fonksiyon Modu
Yıkama
Arıza
Depo Dolu

Açık
3 sn.
3 sn.
1 sn.

Kapalı
1 sn.
3 sn.
1 sn.

Bölüm 05. Buz Makinenizin Temizlik ve Bakımı
Buz Makinenizin temizliğine başlamadan önce uyulması gereken güvenlik kuralları:
1.
2.
3.
4.

5.

Temizlik talimatında belirtilmediği sürece buz makinenizin temizlik öncesinde
elektrik bağlantısını kesiniz.
Ürünün dış gövdesini asla yıkamayınız. Bu durum istenmeyen elektrik
arızalarına ve kullanıcının can güvenliğini tehlikeye sokar.
Temizliğe başlamadan önce mutlaka koruyucu eldiven vb. giysiler giyiniz.
Temizlik sırasında kesici, delici ve korozyona sebep olabilecek; temizlik aparatı
ve kimyasal maddeleri kullanmayın. Aksi durumda buz makineniz garanti
kapsamı dışında kalır.
Yetkili servisiniz tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir temizleyici madde
kullanılmamalıdır.

Buz makinesinin Dış Temizliği
Ürünün dış gövdesi paslanmaz metalden imal edilmiştir. Bu yüzden pamuklu nemli
bir bezle ya da sünger ile siliniz. Daha sonrasında kuru pamuklu bezle kurulayınız.
Sprey Sisteminin Temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Yukarıdaki temizlik talimatların uygun olarak Ürünün su ve elektrik bağlantılarının
kapalı olduğundan emin olunuz.
Buz deposu içerisindeki tüm buzları alınız.
Güç anahtarını “Kapalı”, su giriş vanası ise “Açık” konumda olmalıdır.
Havuz içerisindeki teli çıkartınız ve ardından seviye gider plastiğini yuvasından
çıkartarak suyun tahliye edilmesini sağlayınız. (Bakınız Resim-3)
Havuzdaki su tahliyesi sonrasında seviye gider plastiğini yuvasına yerleştiriniz.
(Bakınız Resim-4)
Akabinde yetkili servisin önerdiği temizlik solüsyonunu su havuzuna boşaltınız.
Ürününüzü temizlik konumuna alınız. Güç anahtarını “Açık” konumuna
getirilmesinin hemen ardından 30 SANİYE İÇERİSİNDE TEMİZLİK BUTONUNA 8
SANİYE BOYUNCA BASILI TUTUNUZ. (Bakınız Resim-5)
Temizlik işlemi 10 dakika boyunca otomatik olarak devam edecektir.
Temizleme çevriminin sonunda buz deposu içindeki tüm buzları atınız.

Temizlik işlemi devam ederken ürünü durdurmayınız.
Sonrasında su havuzu içerisinde ki sıvıyı boşaltınız. (Bakınız Resim-3)
Bu temizlik sonrasında Buz Setinin Temizliği yapılmalıdır.

Buz Setinin Temizlenmesi
Üst kapağı çıkartmak için “Resim-6”’da yer alan vidaları sökünüz. Soğutma borularının
üzerinde yer alan plastik kapağı sökünüz. Soğutma boruları ve haznedeki görünür
yüzeyleri temizleme solüsyonu/sabunlu bez ile temizleyiniz. Daha sonrasında
durulayınız ve ardından kurulayınız. Ürünün soğutma sistem boruları koruyan plastik
kapağını ve sonrasında ürünün üst kapağını kapatınız. Sonrasında arka tarafta yer alan
vidaları sabitleyiniz.
Buz Deposunun Temizliği
1.
2.
3.
4.

Buz deposu temizliği için öncelikle güç anahtarını “Kapalı” konuma getiriniz.
Daha sonrasında ürünün elektrik bağlantısını kesiniz.
Buz haznesinin içerisindeki buzları tamamen boşaltınız.
Haznenin içerisini temizleme solüsyonu/sabunlu bez ile siliniz ve sonrasında
durulayınız/kurulayınız.
Kireç ve temizlik solüsyonu kalmamasına özen gösteriniz.

Su Giriş Filtresinin Temizliği
1.
2.
3.

4.

Buz makinenizin elektrik bağlantısını kesiniz.
Buz makinenizin su bağlantısını kesiniz.
Su giriş filtresini söküp bakımını gerçekleştiriniz. (Kartuş değiştirme sıklığı kullanım
süresine bağlı değişkenlik göstermekle birlikte 6 ayda bir değişimi tavsiye
edilmektedir.)
Su giriş filtresinin temizlik ve bakımını gerçekleştirmek için filtre üreticisinin bakım
ve temizlik talimat/tavsiyelerine uyunuz.

Sonrasında Buz Makinesinin montaj talimatlarını uygulayarak çalışır hale getiriniz.
Ürünün temizlik talimatında belirtilen uygulamalar yılda en az 4-5 kez yapılmalıdır.

Bölüm 06. Yetkili Servis Çağırılmadan Önce Yapılması Gerekenler
Arıza

Olası Sebebi

Çözümü

Buz makinesi
çalışmıyor

Güç düğmesi
“Kapalı”
konumdadır
Elektrik
bağlantısı hatalı
Buz makinesi
koruma
konumunda
Prize enerji
gelmiyor
Ortam sıcaklığı
çok yüksek

Güç düğmesini “Açık” konuma getiriniz.

Kompresör
çalıştıktan kısa bir
süre sonra duruyor

Buz Seti soğuyor
ama havuz
içerisinde su
yetersiz

Buzlar şeffaf değil

Şebeke gerilimi
düşük
Su ventili arızalı
Şebeke suyu
basıncı düşük
Havuz gider
plastiği su
kaçırıyor
Su nozul tıkalı
Su havuzu kirli
Su pompasının
basıncı düşük
Su bulanık / kirli
/ sert / kireçli

Ehliyetli kişilere elektrik bağlantısını kontrol
ettiriniz.
Buz makinesinin yer seçimi talimatlarına göz
atınız. Buz makinesi yeterli miktarda hava
almıyor.
Prize bağlı sigortayı kontrol ediniz.
Buz makinesinin yer seçimi talimatlarına göz
atınız. Buz makinesi yeterli miktarda hava
almıyor. Havalandırma filtresini temizleyiniz.
Ehliyetli kişilere elektrik bağlantısını kontrol
ettiriniz.
En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.
Şebeke su basıncının 1 Bar’ın üzerinde
olduğundan emin olun.
Havuz gider plastiğini sıkıca yuvasına takınız.

Su nozul püskürtmesi kontrol edilmeli. Tıkalı
olduğu görülen nozul temizlenmelidir.
Temizlik
talimatlarına
uyarak
Buz
makinenizin temizliğini yapınız.
En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.
Su filtresi kullanınız.

Buzlar olması
gerekenden çok
küçük

Buzlar olması
gerekenden çok
büyük
Buz miktarı yetersiz

Buz deposu dolu
olduğu halde cihaz
dolmuyor

Su yetersiz

Soğutma
sisteminde arıza
var
Süre ayarı hatalı
Sensör arızalı
Defrost
solenoidi gaz
kaçırıyor
Su ventili arızalı
Sensör arızalı

Havuz gider plastiğini sıkıca yuvasına takınız.
Su şebeke bağlantısında su kaçağı olmadığını
kontrol ediniz.
En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.

Elektronik kart üzerindeki süre ayarını
düşürünüz.
En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.
En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.

En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.
En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.

Bölüm 07. Garanti Kapsamı Hususları
Değerli Müşterimiz,
Firmamız tarafından verilen bu garanti, buz makinesinin normalin dışında
kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki
durumlarda da garanti dışındadır.
Kullanım esnasında meydana gelen arıza ve hasarlar,
Son kullanıcıya tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve nakliye sırasında oluşan
arıza ve hasarlar,
Düşük/Yüksek voltaj, ürünün etiketinde belirtilen voltaja uygun olmayan
kullanımlar ve elektrik tesisatı nedenlerinden meydana gelecek arıza ve hasarlar,
Kullanım alanında oluşabilecek yangın ve yıldırım düşmesi sonrasında oluşacak
arıza ve hasarlar,
Ürünü kullanma kılavuzunda yer alan uyarı ve yöntemlere aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar,
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamında onarılmaz, onarım için
ücret talep edilir.
Ürünün kullanım yerine nakliyesi ve montajı ürün fiyatına dâhil değildir.
Garanti belgesinin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı
satın aldığı satıcı, bayii, acente veya temsilciliklere aittir.
Garanti, garanti belgesinde belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe meydana
gelecek arızalar için geçerli olup, bunun dışında garanti belgesine dayandırılarak
herhangi bir isim altında işlem, ücret iadesi, onarım, değişim talep edilemez.
Garanti belgesi üzerinde ve ürün üzerindeki orijinal seri numarasında tahribat/
değişim tespit edildiği takdirde ürün garanti dışı kalacaktır. Garanti kapsamındaki
onarımlarda sadece garanti belgesinde belirtilen ya da web sitemizde yer alan
servisler yetkilidir.

Şebeke Su Sertliği Ölçülmesi ve Su Filtresi Kullanımı

(İ) Test kâğıdının kullanılması:
- Test kâğıdını şebeke suyuna 1 saniye daldırın.
- Kâğıdı sudan çıkartıp sallayın.
- Kâğıdın üzerindekileri renk skalası
ile karşılaştırın.
- Sertlik tablosuna göre fitre kullanılması
tavsiyelerimizi dikkate alınız.

(İ) Sertlik, suyun barındırdığı kireç ile doğru orantılıdır. Sertlik
arttıkça kireç miktarı da artar. Sudaki kireç Buz Makinenizin
sağlıklı çalışması için sakıncalıdır. Fitre kullanılmaması
durumunda yumuşak olarak nitelendirilebilecek sularda bile,
çok sık bakım yapılmasına ve garanti kapsamı dışında onarım
gerektirebilecek arızalara da neden olabilir.
*
**
***
(!)

Filtre kullanılmasına gerek duyulmaz.
Buz Makinenizin ömrü için filtre kullanılması tavsiye edilir.
Mutlaka fitre kullanılmalıdır.
Filtresiz çalıştırılmamalıdır
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GARANTİ BELGESİ
Garanti kapsamındaki hususlara riayet edilmek şartı ile:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Ürünün son tüketiciye teslim edilmesinden sonra başlar ve 1 yıldır.
Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan uyarılara riayet edilerek kullanılması ve
firmamız tarafından yetkilendirilmemiş şahısların bakım, onarım vb. nedenler ile
müdahale edilmemiş olmak şartı ile üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı malın
tamamını garanti eder.
Ürünün herhangi bir neden ile arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Onarımda geçen süre 20 iş gününü geçemez.
Garanti süresince oluşan arızaların giderilmesine yönelik yapılan onarımlarda yedek
parça, işçilik vb. ücret tüketiciden talep edilmez. Periyodik bakım, temizlik işlemlerinin
yetkili servis elemanı tarafından yapılması durumunda ek ücret talep edilir.
Garanti süresi içerisinde olmak şartı ile üründe aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması
veya farklı dörtten fazla arızanın meydana gelmesi ve tüketicinin ürünü süreli
kullanmasının oluşması halinde, tamirde geçen sürenin aşılmasında, arızanın
onarımının mümkün olmadığı durumlarda yetkili servis veya üretici firma yetkilisinin
düzenleyeceği rapor ile tüketici ürünün değişimini, bedel iadesini veya kusur oranında
bedel indirimi talep edebilir.
Son tüketiciye Garanti belgesinin verilmemesi durumunda TC. Gümrük Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
Son kullanıcı garantiden doğan haklarını kullanamaması veya uyuşmazlıklardan
halinde yerel Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine müracaat edebilir.

Üretici Firmanın
Ünvanı: Tasis Mak. Müh. San. Tic. A.Ş.
Adresi: OSB 34. Cad. No:11 ESKİŞEHİR
Telefonu: (0222) 236 82 20
Fax: (0222) 236 82 21
Web: www.tasis.com.tr
E-posta: info@tasis.com.tr

Ürünün
Cinsi: Endüstriyel. Buz Makinesi
Modeli:
Seri No:
Garanti Süresi: 1 Yıl
Tamir Süresi: 20 iş günü
Fatura Tarih ve No:

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Tüketici Firma Kaşe ve İmza

110122010
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Organize Sanayi Bölgesi, 34. Cadde No:11
26110 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
+90.222.236 82 20
+90.222.236 82 21
info@climaxcooler.com
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