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Sayın müşterimiz; 

 

Firmamız Anadolu Teknik Makina San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti. endüstriyel temizlik makinaları sektöründe Safran 

markasıyla üretim, satış ve satış sonrası teknik hizmet vermektedir. 

 

Bütün üretmiş olduğumuz ürünler detaylı kalite kontrol testlerinden geçirilmektedir. Satın almış olduğunuz 

Safran ürününü iyi tanımanız, bakımını düzenli yaptırmanız ve amacına uygun olarak kullanmanız için kullanım 

kılavuzunda verilen bilgilerden yararlanınız. 

 

Amacına uygun kullanıp yapılması gereken bakımları düzenli ve zamanında yaptırmanız halinde makinanızdan 

en yüksek verimi alıp sizlere uzun yıllar güvenli bir şekilde hizmet vereceğinden emin olabilirsiniz. 
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MAKĠNANIN AMACA UYGUN KULLANIMI 

Bu makine sadece halı, battaniye, yorgan ve kilim vb. tekstil malzemelerini sıkma amaçlı tasarlanmıştır. 

Bu makine sadece tasarlanmış olduğu amaç doğrultusunda kullanılmalıdır. Başka amaçlar için kullanılması 

tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 

İmalatçı firma uygunsuz, hatalı ve mantık dışı kullanımdan doğabilecek olan zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Makinalarımız güvenlik açısından yürürlükte olan kurallara uygun olarak üretilmiştir. 

Makinanın üzerinde teknik özelliklerini ve seri numarasını belirten etiket mutlaka olmalıdır. 

Satın alma esnasında makine üzerinde etiketin bulunduğundan emin olunuz. Aksi halde derhal imalatçı firmayı 

veya satıcıyı haberdar ediniz. 

Etiketi bulunmayan makineler imalatçının sorumluluğunun düşmesine sebep olacağından kullanılmamalıdır. 

Etiketsiz makinalar kimliksiz olup potansiyel tehlike olarak kabul edilmelidir 

 

 

 

ĠġARETLER 

     

        

Yakın veya yaklaĢan bir tehlike. 

Bu talimata uyulmadığı takdirde ekipmana ve insan sağlığına zarar verebilir. 

    

     

 

Elektrikle ilgili tehlike. 

Bu talimata uyulmadığı takdirde 

ekipmana ve insan sağlığına zarar 

verebilir. 

    

Halının makinaya 

koyulma yönü 

     

 

Fork-lift kullanılmalı 

   

Makine dönüĢ 

yönü 

     

 

Topraklama 

    

Yağlama yapılmalı 

Tablo-1- 
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GÜVENLĠK TALĠMATLARI 

Bu makina yalnızca eğitimini almış kişiler tarafından kullanılabilir. Yetkisiz kişilerce kullanımı önlemek için, 

makinayı daima kapalı veya güç kablosu çekilmiş bir şekilde muhafaza edin. 

Yıpranma ve eskimeye karşı ana güç kablosunu düzenli olarak kontrol ediniz. 

 

 Makinayı kullanmadan önce kullanım kitapçığını dikkatli biçimde okuyunuz.  

 Makinanızı çocuklar, yetişme çağında olanlar ve engelliler kullanmamalıdır. 

 Makinanın çalışma alanı dahilinde insanların ve hayvanların olmamasına dikkat ediniz. 

 Tüm etiketlerin makine üzerinde bulunduğundan emin olunuz. Etiketlerin anlamını kitapçıktan 

öğreniniz. 

 Can güvenliğini risk etmemek için harici topraklama hattı çekilmelidir. 

 Halı makine içerisine iki ucu düz bir şekilde saat yönünün tersi yönünde sıkı şekilde sarılarak 

yerleştirilmelidir.(Aksi halde balansa neden olup makinayı zıplatacaktır.) 

 Kapak tam kapatılmadan makine kesinlikle çalıştırılmamalıdır. 

 Ters yüzü tutkallı, tabanı kauçuk içerisinden su geçirmeyen halılar makine içerisinde 

sıkılmamalıdır. Bu halılar vakumla kurutulmalıdır. 

 Çalışan makinanın kapağı kesinlikle açılmamalıdır. 

 Tambur tam durmadan kapak açılmamalıdır. 

 Halı sıkma işlemi bir kerede yapılmalı, makine durdurulup tekrar çalıştırma yapılmamalıdır. 

 Tambur içerisinde açılmayan halılar makine durdurulup sarım yönüne ve şekline özen 

gösterilerek tekrar sarılmalıdır. 

 Kısa yolluk halıları sıkılırken makine içerisine dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir. 

 Makine içerisine sığmayan halılar katlanarak, sıkıştırılarak makine içerisine 

yerleştirilmemelidir. 

 Makine topraklama hattı çekilmeden çalıştırılmamalıdır. 

 Elektrik kablosunu yere değmeyecek şekilde asılı monte ediniz. 

 Çalışma esnasında makinaya dokunmayınız ve yerini değiştirmeyiniz. 

 Fişi prizden çıkarırken kablodan asılmayınız. Hasarlı kablo ile çalışmayınız. 

 Makinelerin çalıştırma şekli firmamız dışındaki kişiler tarafından değiştirilmesi durumunda 

makine garanti kapsamından çıkar. 

 Bu halılar düzgün katlanıp koyulduğu halde çalıĢırken makinanın içerisinde açılmayıp 

balansa ve darbeye maruz bırakabilir. Bu tür riski almamak için makine start 

düğmesine bastıktan sonra balansız çalıĢtığına emin oluncaya kadar her an stop 

düğmesine basacak Ģekilde çalıĢtırma panosunun baĢında beklenmelidir. 

 Herhangi bir bakım iĢleminde mutlaka makinanın fiĢini çekiniz. 

 Ana güç kablosunu ıslak ellerle tutup prize takmak veya prizden çıkarmak tehlikelidir. 

 Elektrik prizlerinin elektrik kapasitelerinin cihazın etiketinde belirtilene uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Şüphe halinde profesyonel açıdan uzman personele başvurunuz. 

 Cihazın fişi ile prizi arasındaki uyumsuzluk olması halinde prizin uzman personel tarafından uygun 

tipte bir priz ile değiştirilmesini sağlayınız. 

 Tesisin topraklamasının yapılmamasından doğabilecek olası zararlardan imalatçı sorumlu tutulamaz. 

 Makinanızın elektrik besleme şebekesi ile bağlantısının kesilmesi, ancak fişinin çekilmesi veya makine 

üzerindeki üzerinde ki açma-kapama düğmesinin kapatılması ile mümkündür. 

 Hatalı bir bağlantı ve kullanım kişilere, hayvanlara ve nesnelere zarar verebilir. Bu durumda gelebilecek 

zararlardan imalatçı firma sorumlu tutulamaz. 

 Periyodik olarak senede en az bir defa güvenlik ayarlarını ve bakımını teknik servisimizde kontrol 

ettiriniz. 

 Makinalar fabrikada ayarlanır ve içinde bulunan tüm güvenlik ayarları yapılmıştır ayarların 

değiştirilmesi sakıncalıdır. 

Yukarıda belirtilenlere uyulmaması imalatçıyı her türlü sorumluluktan muaf kılar ve ürünün ihmalkârlık 

çerçevesinde kullanılmış olduğunu gösterir. 
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 Küçük bir arızası olsa dahi makinayı çalıştırmayın ve uzman personel tarafından bakımının 

yapıldığından emin olun! Elektrikli bağlantı parçalarının onarımları ANADOLU TEKNİK MAKİNA servis 

ekipleri veya ilgili emniyet ve güvenlik talimatları konusunda tam anlamıyla yetkili kişiler tarafından 

yapılmalıdır. 

Makinanın çalıştırılmasında mahalli konum dikkate alınmalı; üçüncü şahıslar ile çocuklara dikkat edilmelidir. 

Yalnızca ANADOLU TEKNİK MAKİNA tarafından üretilen veya tavsiye edilen aksesuarları kullanın. Başka 

aletlerin kullanımı makinanın güvenliğini ve verimini tehlikeye sokabilir ve/veya makinaya zarar verebilir. 

Aşağıdakilerden önce makinayı kapatın: 

 Temizlemeden önce 

 Bakımını yapmadan önce 

 Yıpranmış ve eskimiş parçalarını değiştirmeden önce 

 Makinayı gözetimsiz bırakmadan önce  

Ana güç kablosunu prizden çekiniz. 

 

TEKNĠK ÖZELLĠKLER 

 

 

Tablo-2- 

Not: Yukarıdaki değerler değiĢkenlik gösterebilir. En güncel değerleri fabrikamızla irtibata geçip 

öğrenebilirsiniz. 

KURULUM 

Makine düz bir zemin üzerine teraziye alınmış şekilde kurulmalıdır. 

Cihazın kurarken güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. 

MODEL S1000T S2300T S2500HS S2700EC S2700T S2700K

Voltaj:V/50 Hz 220/380 Seçenekli 220/380 Seçenekli 380 380 380 380

Motor Gücü 4 Hp 5,5 Hp 7,5 Hp 5,5 Hp 7,5 Hp 7,5 Hp

İç tambur boyu 1200 mm 2300mm 2500 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm

İç tambur çapı 320 mm 320 mm 380 mm 380 mm 400 mm 400 mm

Tambur devri 1000 d/dk 1100 d/dk 1700 d/dk 1000 d/dk 1200 d/dk 1300 d/dk

Ayak sistemi Tekerlekli Tekerlekli Körüklü Tekerlekli Tekerlekli Körüklü

Boyutlar(E-B-Y) 100x100x160 cm 100x100x270 cm 120x120x330 cm 110x110x320 cm 120x110x330 cm 120x120x330 cm

Ağırlık 150 Kg 270 Kg 850 Kg 320 Kg 400 Kg 460 Kg

MODEL S3200T S3200K S4000T S4000K S4500T S4500K

Voltaj:V/50 Hz 380 380 380 380 380 380

Motor Gücü 10 Hp 10 Hp 10 Hp 10 Hp 15 Hp 15 Hp

İç tambur boyu 3200 mm 3200 mm 4000 mm 4000 mm 4500 mm 4500 mm

İç tambur çapı 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 500 mm 500 mm

Tambur devri 1100 d/dk 1200 d/dk 1000 d/dk 1000 d/dk 1000 d/dk 1000 d/dk

Ayak sistemi Tekerlekli Körüklü Tekerlekli Körüklü Tekerlekli Körüklü

Boyutlar(E-B-Y) 120x120x370 cm 120x120x370 cm 120x120x450 cm 120x120x450 cm 140x140x480 cm 140x140x480 cm

Ağırlık 510 Kg 580 Kg 630 Kg 730 Kg 900 Kg 980 Kg
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KULLANIM 

Yönetmeliklere göre elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra halı tambur içine iki ucu denk ve halı dönüş 

yönünde yerleştirilmelidir. Aksi takdirde makine balanstan dolayı zıplayıp kendine, insanlara ve 

çevreye zarar verebilir. Aksi halde doğabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir. 

Bu şekilde halı yerleştirildikten sonra açma-kapama düğmesi yardımı ile makinaya hareket verilir. 

Halının büyüklüğüne ve istenen kuruluk oranına göre zaman ayar tercihi yapılarak start düğmesine 

basılıp makinanın çalıştırılması sağlanır. Makine ayarlanmış olan süre kadar çalışıp stop edip 

duracaktır. Tamburun dönmesi tamamen durunca kapak açılarak halı alınır ve bir süre havalandırmaya 

bırakılır. 

Bu halılar düzgün katlanıp koyulduğu halde çalışırken makinanın içerisinde açılmayıp balansa ve 

darbeye maruz bırakabilir. Bu tür riski almamak için makine start düğmesine bastıktan sonra balansız 

çalıştığına emin oluncaya kadar her an stop düğmesine basacak şekilde çalıştırma panosunun başında 

beklenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaman ayarı 

Start Stop 



6 
 

KULLANIM TALĠMATLARI 

Kurutulacak halı şekildeki gibi sarılmalıdır. Sarılmış olan halı şekilde görüldüğü gibi kenarı düz bir şekilde 

olmalıdır. 

                                             

    Halı şekildeki gibi tamburun içine koyulur.                                  Halı dönme yönü şekildeki gibi olmalıdır. 

                                                

Kapağı kapattıktan sonra kol çevirerek kapak sıkılır.                 Sıkma somunu sıkılarak bolluğu alınır.  

                                   

  

 

 

 

Halı bitme 

ucu 

resimdeki 

yöne 

bakmalıdır. 

Sıkma 

kolu 

Kapağı 

açma 

yönü 

Kapağı 

sıkma 

yönü 

YanlıĢ 

sarım 

Doğru 

sarım 
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Körük siboplarının bakımını yapınız.                                    Tekerlek hava basıncını kontrol ediniz. 

Hava basıncı düşük ise doldurunuz.(max:25 bar)                 Hava basıncı düşük ise doldurunuz.(max:20 bar) 

                                                        

Şekilde görülen ön ve arka rulman yataklarını  kullanım yoğunluğuna göre belirli aralıklarla yağlayınız. 

(Yağlama talimatı sayfa 11 de bulunmaktadır.) 

                            

 

Şekilde görülen motor muhafaza sacı civataları yüksek sarsıntıdan dolayı gevşeyebilir. Civata sıkılıklarını 

haftalık kontrol ediniz. Makina çalışır durumda iken civatalar gevşeyebilir. 

 

 

 

Hava 

basma 

sibobu 

Hareket ettirileceği 

zaman gevĢetip daha 

sonra sıkarak 

makinanın 

gezmesini 

engelleyecek civata 

Kasnak 

muhafaza kabin 

montaj civataları 

Ön 

rulman 

yatağı 

Arka 

rulman 

yatağı 
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                 Motor civatalarını kontrol ediniz.                                             

                                              

Şekildeki gibi motor kayışlarını sıkmak için 1 numaralı somonları yukarı doğru hareketlendiriniz. Şekilde 

görülen 2 numaralı somunları sıkınız. Kayışların gerginleştiğini göreceksiniz. Kayışların gerginlik ayarının 

yeterliliğini anlamak için kayışlara ortasından şekilde görüldüğü gibi bastırdığımızda 1 ile 2 cm arası esneyecek 

kadargerdiriniz. Çok gerdirilmemelidir. Çok esnek olmamalıdır. 

                  

Motor boat kutusu içindeki bağlantı civatalarını vibrasyondan gevşeme ihtimaline karşı düzenli olarak ayda bir 

kontrol edip gevşemiş olanlarını sıkınız. 

                                            

 

2 

1 Kayış 

gerginliğini 

ortadan 

esneterek 

kontrol ediniz. 

Motor 

civataları 

Motor 

boat 

kutusu 

Tambur 

kapak 

lastiği 
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SERVĠS VE BAKIM 

SAFRAN makinaları yetkili uzmanlar tarafından fabrikada ortamında güvenlikleri kontrol edilen kaliteli 

makinalardır. Uzun zaman kullanım neticesinde elektrikli ve mekanik parçaları yıpranabilir ya da eskiyebilir. 

Makinanın fonksiyonel güvenliğinin sağlanması ve sürekli çalışmaya hazır durumda olması için yılda en az bir 

kere servis bakımı yapılmalıdır. 

Çok zorlu, özel koşullar altında veya yetersiz bakım neticesinde, daha kısa aralıklarla servis bakımı gerekebilir. 

Yalnızca ANADOLU TEKNİK MAKİNA tarafından üretilen veya tavsiye edilen aksesuarları kullanın. Başka 

aletlerin kullanımı makinanın güvenliğini ve verimini tehlikeye sokabilir ve/veya makinaya zarar verebilir. 

Arıza ve bakım işlemleriniz için ANADOLU TEKNİK MAKİNA servisinden aşağıda belirtilen numaradan ve e-

mail adresinden teknik destek alabilir veya teknik servisimizi yönlendirmemiz için bize ulaşabilirsiniz. 

FABRĠKA MERKEZ ĠSTASYONU 
 

ÜNVANI 

ANADOLU TEKNĠK MAKĠNA SAN. VE DIġ 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

 

 

MERKEZ ADRESĠ 

Maltepe Mah. 511 Sok. No:39 Adapazarı-

SAKARYA/TÜRKĠYE 

 

 

TELEFON 

0264 276 72 00 (Pbx) 

 

 

FAX 

0264 276 72 01 

 

E-MAĠL servis@safranmakina.com 

Tablo-3- 

BAKIM 

 Onarım ve bakım sırasında makinanın güç ünitesiyle bağlantısını kesiniz. 

Makinanın mekanik ve elektrikli parçalarının onarımı sadece ANADOLU TEKNİK MAKİNA yetkili müşteri 

servisi tarafından veya güvenlik talimatları konusunda deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır. 

Kullanım sıklığına göre 30 ile 60 gün içerisinde rulman yağ bakımı yapılmalıdır. 

Motor kayışları gevşediği takdirde gerdirilmeli, aşındığı takdirde değiştirilmelidir. 

Rulmanlar kontrol edilmeli gerektiğinde yağlanmalıdır. Eskimiş ses yapan rulmanları, rulman yatağına 

ve rulman miline zarar vermemesi için ivedi değiştirilmelidir. 

 Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Aksi halde garanti teminatları ve yükümlülükleri 

geçersiz olacaktır. 
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Bakım makinanın sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olması için ön koşuldur. 

YAPILACAK BAKIMLAR Kullanım 

sonrası 

Her 

hafta 

Her 

ay 

Kullanım sıklığı ve 

yıpranma durumuna göre 

Grasörlükleri yağlayınız. 

Yağlama uygulamasını okuyunuz.(sayfa 10) 

    

Kayış gergi ayarlarını kontrol ediniz.     

Körüklü ise körük havalarını, tekerlekli ise 

tekerlek havalarını kontrol ediniz. 

Körük hava basıncı( ) 

Tekerlek hava basıncı(  ) 

    

Motor muhafaza kasa cıvatalarını kontrol 

ediniz. 

    

Ses yapmasına sebep olan ve bollaşan 

kapak plastiğini değiştiriniz 

    

Makinayı nemli bir bezle siliniz     

Uğultu ve sese sebep olan rulmanları 

değiştiriniz. 

    

Makinanızın motor içindeki klemens 

bağlantı cıvatalarını kontrol ediniz. 

    

Elektrik panosu içerisindeki kontaktör ve 

termik cıvata sıkılıklarını tornavida ile 

belirli aralıklarla sıkınız 

    

Tablo-4- 

YAĞLAMA 

Makinanın kapak tarafındaki bilya yatağında bir adet ve arka bilya yatağında bir adet 

grasörlük bulunmaktadır. Makinanızın uzun ömürlü olması ve sessiz çalışması için düzenli olarak 

yağlayınız. Yağlamadan önce yağ basarken içerideki keçenin patlamasını engellemek için grasörlüğün 

tam karşısında bulunan yağ tahliye civatasını sökünüz. Manuel el pompası veya havalı el pompasının 

tabancasının grasörlüğe oturduğuna emin olarak bastırıp takınız.yağ basmaya başlayınız. Belli bir süre 

sonra yağ tahliye deliğinden eskimiş yağ tahliye olmaya başlayacaktır. Bir avuç ya da bir su bardağı 

yağın dışarıya çıktığını gördükten sonra çıkan yağı bir bez yardımıyla silerek alın ve yağ tahliye 

civatasınız kapatınız. Makinanız yağlanmış olacaktır. Yağlamada kauçuklu gres yağı tavsiye 

etmekteyiz. 

 

Yağ pompası ile yağ basınız. 

Yağ tahliye cıvatasını sökünüz. 
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PAKETLEME, TAġIMA VE STOKLAMA 

Paketleme ve TaĢıma 

Fork-lift tarafından taşınmaya uygundur. 

Kaldırma esnasında ağırlık merkezini dengelemek emniyetli bir taşıma için gözden kaçırılmamalıdır. 

Üretici tarafından fabrikada çalıştırılmak üzere montajlanıp, elektrik kablolama ve tüm fonksiyonları kontrol 

edildikten sonra sevk edilir. 

Alıcı ekipmanı teslim alırken sağlamlığını ve eksik parça olmadığını kontrol etmeli, teslimat sırasında olumsuz 

her türlü hasarı taşımacıya bildirilmelidir. 

Stoklama 

Kısa süre için depolanacaksa alan temiz, rutubetsiz ve güvenli olmalıdır. 

Ekipmanın üzerine herhangi bir yük konulmamalıdır. Isı yayan cihazlara yakın olmamalıdır. 
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ARIZALAR-ÇÖZÜMLER 

Makine çalışmıyorsa  Elektrik bağlantısında sorun 

olabilir. 

Elektrik kutusundaki sigorta 

termik atmış olabilir. 

Elektrik panosundaki zaman 

sayacı arızalı olabilir. 

Elektrik panosundaki start -stop 

butonu arızalı olabilir. 

Pano ve priz arasındaki kablo 

hasar görmüş olabilir. 

Prizde elektrik olduğundan emin 

olunuz. 

Prizde otomat sigorta varsa açık 

olduğundan emin olunuz. 

Sayacı kontrol ediniz. 

 

 

Elektrik panosunu kontrol ediniz. 

Kabloyu değiştiriniz. 

Teknik servise başvurunuz. 

Kayışlardan ses geliyorsa Kayışlar bollaşmış olabilir. 

Kayışlar yıpranmış olabilir. 

Kılavuzda sayfa.. gibi gerdirme 

işlemini yapınız. 

Yenisi ile değiştiriniz. 

Teknik servise başvurunuz. 

Rulman sesi varsa Rulmanlar yağsız olabilir. 

Rulmanlar eskimiş olabilir 

Yağlayınız. 

Yenisi ile değiştiriniz. 

Teknik servise başvurunuz. 

Makinada ses varsa Ön kapak tam kapatılmamış 

olabilir. 

Ön kapak plastik aşınmış olabilir. 

İç tambur deforme olmuş hasar 

görmüş olabilir. 

Tekerlekler veya körükler hava 

kaçırıp metal üzerine temas edip 

çalışıyor olabilir. 

Ön kapak sıkılığını kontrol ediniz. 

Yenisi ile değiştiriniz. 

 

Yenisi ile değiştiriniz. 

 

Hava basınız veya değiştiriniz. 

Teknik servise başvurunuz. 

Makinada zıplama ve titreşimli 

çalışma varsa 

Halı ters atılmış olabilir. 

Makine ters dönüyor olabilir. 

Bazı istisna halılar makine yönü 

ve halı yönü doğru olsa bile 

açılmayabilir. 

 

Halıyı yeniden açıp sarınız. 

Fazı değiştiriniz. 

 

Halıyı yeniden açıp sarınız. 

Teknik servise başvurunuz. 

Yeteri kadar kuru çıkmıyorsa Halı ince veya suyu zor bırakan 

bir halı olabilir. 

Sıkma süresini uzatınız veya halıyı 

diğer yüzeyini dışa gelecek şekilde 

sarıp atınız.                             

Teknik servise başvurunuz. 

Tablo-5- 
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GARANTĠ ġARTLARI 

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır. 

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 

3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine 

eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis 

istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya 

imalatçısından birisine bildirim tarihinde başlar. 

Malın arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı 

malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin 

kullanımına sunmak zorundadır. 

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı 

arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir 

ücret talep edilmeksizin tamiri yapacaktır. 

5. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen  

Malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir 

yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten 

fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamanın süreklilik 

kazanması. 

-Tamir için gerekli azami sürenin aşılması, 

-Firmanın servis istasyonunun olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, 

temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın 

tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda tüketici malın ücretsiz 

olarak değiştirilmesinin bedel iadesini veya kayıp oranında bedel indirimi talep 

edilebilir. 

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar 

garanti kapsamı dışındadır. 

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı 

Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 

8. Bu garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 

bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ 

uyarınca T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. 

Garanti kapsamı dışında kalan durumlar 

- Cihazın elektrik aksamına su veya sıvı sızması durumunda oluşan arızalar 

- Sarf malzemeler: Periyodik bakım esnasında kontrol edilerek ekonomik ömrü dolan, yenisi ve 

orijinali ile değiştirilmesi gereken malzemeler (tambur kapak lastiği) 

- Kişisel kullanım nedeniyle oluşan arızalar ( düşürme, darbe,  vurma, çarpma, kablo kopması, 

hırpalanma, kırık, çizik ve benzeri arızalar ) 

- Kullanım kılavuzunda yazan bildirimlerin dışında kullanım nedeniyle oluşan arızalar, 

- Başka elektronik serviste açılan, tamir gören cihazlar, 

- Faturası olmayan cihazlar, 

garanti kapsamı dışında kalır. 


