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KULLANMA KILAVUZU
Izgara ve Tost Makinenizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. 

Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için 
teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde 
kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en 
yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız. 

İÇİNDEKİLER
I. Emniyet Kuralları
II. Teknik Özellikler
III. Cihazın Tanımı
IV. Temizlik ve Bakım
V. Taşıma ve Nakliye

I. EMNİYET KURALLARI
Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu 
bilgileri gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.
• Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
• Cihazların güvenliginden sorumlu bir kisi tarafından cihazın kullanımı ile 

ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel 
yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikligi olan 
kisiler tarafından kullanılması amaçlanmamıstır.

• Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla 
çalıştırılmasının amaçlanmadığını belirtmelidir.”

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

• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça 

çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde 

saklayın.
• Cihaz çalısıyorken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
• Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı 

veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
• Cihazın toprak bağlantı bir prizde kullanılmalıdır. 
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• Cihazın mutfak dolabı, raf altı veya perde gibi tutuşabilecek malzeme ve maddelerinin 
yakınında çalıştırılmamalıdır.

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

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

• Asla çocukların veya aşırı yaşlıların cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
• Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz ve makineyle oynamalarına izin vermeyiniz.
• Cihazınız çalışırken fişli kablonun, cihazın sıcak yerlerine temas etmesine müsaade 

etmeyiniz.
• Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın 

içine su/su buharı girmesini engelleyiniz.
• Cihazınız; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
• Cihazınız çalışıyorken ısıtıcı plakalara çıplak elle dokunmayınız. Aksi takdirde 

yaralanabilirsiniz.
• Cihazı çalışır vaziyette iken asla yalnız bırakmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir 

yerde muhafaza ediniz.
• Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle 

çalıştırmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.
• Tamir ve yedek parça için yetkili Arnica servisine başvurunuz.
• Fişi prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.
• Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
• Kablo yada fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı 

kablo ve fişi değiştirmek için en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
• Asla cihazınızı suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız.
• Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz. Tamamen soğuduktan 

sonra bir sonraki kullanıma kadar kaldırınız.
• Isıtıcı plakalar üzerinde keskin,sivri uçlu vb. araçlar kullanmayınız. Aksi takdirde 

yapışmaz plakalar zarar görebilir ve bu özelliğini yitirebilir.
DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde 
kullanmayınız. 

II. TEKNİK ÖZELLİKLER
Markası : ARNICA Frekansı : 50/60Hz.
Modeli : TOSTIT MAXI Gücü : 2000W
Gerilimi : 220-240V~ 
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III. CİHAZIN TANITIMI
1. Tutma sapı
2. Üst pişirme plakası çıkartma düğmesi
3. Pişirme plakaları
4. Açma/Kapama Düğmesi
5. Alt pişirme plakası çıkartma düğmesi
6. Hazır lambası
7. Isınma Lambası
8. Isı ayar düğmesi
9. 90° / 180° ayar kilidi
10.Kilitleme(güvenlik) mandalı
11.Yağ haznesi ve yuvası

 
B – KULLANIM

Cihazın Tost makinası olarak kullanımı; 
Cihazın besleme kablosu fişini, toprak hattı ile bağlantısı olan bir prize takınız.
Açma/kapama düğmesini açık konuma getiriniz ve Isı ayar düğmesini istediğiniz 
dereceye ayarlayınız. Cihazınız ilk açtığınızda ısı ayarını maksimum dereceye 
getirmeniz tavsiye edilir. Daha sonra istediğiniz dereceye ayarlayabilirsiniz.

Cihaz çalışmaya başladığında kırmızı renkli «Isınma Lambası» yanacaktır. Bu 
durum cihazın ısınmaya başladığını gösterir.
 Yaklaşık 5 dakika sonra cihazınız istenilen sıcaklık derecesine ulaşacak ve Kırmızı 
renkli «Isınma Lambası» sönecek, Yeşil renkli «Hazır Lambası»     yanacaktır.
Bu sırada tostunuzu hazırlayabilirsiniz. Cihaz hazır olduktan sonra üst pişirme 
plakasını kaldırınız ve alt pişirme plakasına hazırlamış olduğunuz tostu 
yerleştiriniz. 

9 10
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Üst pişirme plakasını, alt pişirme plakasını üzerine kapatınız.
Tost yapmanın süresi yaklaşık 5-7 dakikadır. Yine de, bu süre yapılan tostun 
kalınlığına ve kullanılan farklı malzemeye göre değişebilir.
Tostunuz piştikten sonra, üst pişirme plakasını kaldırıp  tostunuzu alarak afiyetle 
yiyebilirsiniz. 

Not: Tostunuzu, alırken kesinlikle metal aletler kullanmayınız, çünkü bu tür aletler 
yapışmaz yüzeyi çizecektir. Bu tür işlemler için tahta malzemeden yapılmış 
aparatları kullanmanız tavsiye edilir.
Cihaz  ile işiniz bittiğinde besleme kablosu fişini  prizden çıkarınız.

Cihazın  Izgara olarak kullanımı;

Cihazı düz ve geniş bir yüzeye yerleştiriniz.
Cihazınızı ızgara pozisyonuna getirmek için; sol eliniz ile tutamağı tutup, sağ eliniz 
ile « 90º / 180º ayar düğmesini » 180º konumuna getirerek cihazınızı tam açık 
pozisyona getiriniz. Bu işlemin ardından aşağıdaki adımları sırası ile takip ediniz.
Cihazın besleme kablosu fişini, toprak hattı ile bağlantısı olan bir prize takınız.
Açma/kapama düğmesini açık konuma getiriniz ve Isı ayar düğmesini istediğiniz 
dereceye ayarlayınız. Cihazınız ilk açtığınızda ısı ayarını maksimum dereceye 
getirmeniz tavsiye edilir. Daha sonra istediğiniz dereceye ayarlayabilirsiniz.
Cihaz çalışmaya başladığında kırmızı renkli «Isınma Lambası» yanacaktır. Bu 
durum cihazın ısınmaya başladığını gösterir.
Cihaz istenilen sıcaklık derecesine ulaştığında Kırmızı renkli «Isınma Lambası» 
sönecek, Yeşil renkli «Hazır Lambası»  yanacaktır.
Bu sırada ızgara yapacağınız lezzetli gıdaları hazırlayabilirsiniz. Cihaz hazır 
olduktan sonra damak tadınıza uygun olarak hazırlamış olduğunuz  gıdaları 
pişirme plakaları üzerine yerleştiriniz. 
Cihaz ızgara konumunda kullanılmaya hazırdır. Et, balık, tavuk gibi vb. yiyecekleri 
pişirebilirsiniz.
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Not: Izgaranızda fazla yağlı yiyecekler pişirmemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer fazla 
yağlı yiyecekler pişirilecek ise arka kısımda bulunan yağ haznesinin doluluk 
oranını gözlemleyiniz ve hazne dolmadan önce boşaltınız. Oluşabilecek taşma 
durumunda istenmeyen sonuçlar doğabilir. Cihaz çalışıyorken Yağ haznesi sıcak 
olacağından, boşaltma işlemi yapılacak ise  çıplak el ile yağdanlık haznesine 
dokunmayınız. 

Not: ızgara yaparken pişirme plakaları üzerine yerleştirmiş olduğunuz gıdaları 
kesinlikle metal aletler kullanarak almaya/çevirmeye çalışmayınız, çünkü bu tür 
aletler yapışmaz yüzeyi çizecektir. Bu tür işlemler için tahta malzemeden yapılmış 
aparatları kullanmanız tavsiye edilir.

Izgara işlemi bittikten sonra cihazınızı hemen tost konumuna getirmeyiniz ve 
cihazınızın soğumasını bekleyiniz.  Cihaz soğuduktan sonra pişirme plakalarını 
çıkartınız, daha sonra cihazı tost konumuna getiriniz ve cihazın arka kısmında 
bulunan yağdanlık haznesini çıkartınız ve bir sonraki kullanım için talimatlarda 
belirtildiği gibi temizlik işlemini yapınız. 
Not: Kullanım esnasında termostat sürekli olarak doğru sıcaklığı muhafaza 
edeceğinden termostat ışığı yanıp sönebilir.

IV. TEMİZLİK ve BAKIM
• Cihazını temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz ve eğer cihazınız sıcak ise 

soğumasını bekleyiniz.
• Yapışmayan malzeme ile kaplı pişirme yüzeylerini korumak için her kullanımdan 

sonra ısıtıcı plakaları temizleyiniz.  Isıtıcı Plakaların zarar görmemesi ve özelliğini 
kaybetmemesi için asla bulaşık teli, keskin veya sivri uçlu bir nesne veya ocak 
temizleme spreyleri ile temizlemeyiniz. Plakaları yerinden çıkartmak için plaka 
çıkartma düğmelerine basınız cihazınızdan çıkartarak çeşmede (muslukta) 
yıkayabilirsiniz. 

• Cihazınızın gövdesini ASLA suya veya başka bir sıvıya sokmayınız.
• Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz. KESİNLİKLE 

sert ve aşındırıcı temizlik  maddeleri kullanmayınız.
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Bu cihaz Avrupa Birliği   ve                  
Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.
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V.TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak 
bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, 
elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma 

veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem 
uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün 
garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına 
başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde 
Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın 
aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi). 

• Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme, 
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
• 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.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:
SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / ISTANBUL
Telefon : (0212) 422 13 30 / 4 Hat  Faks : (0212) 422 09 29
Menşei: Türkiye
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INSTRUCTIONS MANUAL
Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum 

performance from you product.

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions:

• READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Always use the product on a flat, stable, heat-resistant surface.
• The appliance must only be used with both plates properly installed.
• The temperature of the accessible surfaces may be very high when the appliance is in use. Make sure not to touch these hot parts of the appliance.
• Use the product in a well-ventilated area.  Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
• Do not place the product on or near a gas or electric burner, or inside or on top of a heated oven or other heat source.
• Do not allow the product to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials during its use.
• Do not touch hot surfaces of the product.  Do not move the product while it is plugged in.  Allow the product to thoroughly cool before handling it.
• Do not line the Drip Tray with aluminum foil or any other material.
• Do not use attachments not recommended for use with this product or sold by the product manufacturer.
• Do not use the product near water or other liquids.
• Do not place or drop the product into water or other liquids.  If the product falls into water, immediately unplug it from the electrical 

outlet.  Do not touch or reach into the water.
• Do not leave the product unattended while it is in use. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or 

separate remote-control system.
• Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product as the Power Cord could fray and break.
• Do not plug or unplug the product into/from an electrical outlet with a wet hand.
• Keep the product and its Power Cord away from heated surfaces.
• Never operate this product if it has a damaged Power Cord or Plug, is not working properly, has been dropped, damaged, or exposed to 

water or other liquids.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack 

of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

CAUTION: To reduce the risk of personal injury or product/property damage:
• This product is intended for indoor, non-industrial, non-commercial, household use only as a panini maker and healthy grill.  Do not 

use the item outdoors or for any other purpose.
• Do not allow the Power Cord to hang where it may be tripped over or pulled (e.g., over the edge of a table or counter).
SPECIAL INSTRUCTIONS:
• To avoid a circuit overload when using this product, do not operate another high-wattage product on the same electrical circuit.
• A short power supply cord is provided with this product.  An extension cord is not recommended for use with this product, but if one 

must be used: 
- The marked electrical rating of the cord must be at least as great as that of the product.
- Arrange the extension cord so that it does not hang where it can be tripped over or pulled unintentionally.

DESCRIPTIONS
1.  Handle
2.  Top plate release button
3.  Grill plates
4.  ON / OFF button
5.  Bottom plate release button
6.  Completed Light
7.  Heating light
8.   Heat adjustment button
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TECNICAL INFORMATIONS
Brand  : ARNICA
Model  : TOSTIT MAXI
Voltage  : 220-240V~
Frequency  : 50/60Hz.
Power  : 2000W

HOW TO USE
CAUTION:  Do not use this product to cook or defrost frozen food.  All food must be completely defrosted before cooking it with this product.
NOTE:  During the initial uses of this product, it may produce some smoke.  This is normal and will subside with further use.

• Before using this product for the first time, clean the appliance with a dry  cotton cloth, clean the cooking plates ,and the drip trays 
thoroughly by hand or in the dishwasher .

• Dry the cooking plates thoroughly ,before  reinserting into the appliance
• Make sure to replace the Drip Tray.
• Open the unit by pulling the Handle up.
• You may season the plates with butter, margarine or cooking fat. Since the appliance has a non-stick coated surface, the use of butter or oil is optional.
• Close the Plates and turn the unit on by plugging it into a standard  electrical outlet.  Verify that the Power Indicator Light illuminates in red.
WARNING:  The Cooking Plates and metal surfaces of the unit will become extremely hot when in use.  To avoid a burn hazard, wear heat 

resistant mitts or gloves and touch only the black portion of the Handle.
• After the unit preheats for approximately 6-8 minutes, the Ready Indicator Light will illuminate in green, indicating the product is ready for use.
• Use the Handle to lift the Upper Plate.  Place food on the Lower Plate using wooden or plastic heat-resistant utensils.
CAUTION:  Do not use metal utensils on this product, as they will scratch and damage the Plates’ non-stick coating.
• Use the Handle to lower and rest the Upper Plate on top of the food.
NOTES:
• The cooking time for different foods depends on the type and thickness of the foods.
• Foods should be cooked thoroughly before consumption.
• When the food is cooked as desired, lift the Handle to open the Plates, then remove the food using the utensils.  If more cooking will be 

done at this time, close the Plates to conserve heat.
• Turn off the product by unplugging the Power Cord from the electrical outlet.
• When the unit has completely cooled, press the releas bottons,then lift the cooking plates up and move them backwards, clean and dry it.

USE AS OPEN GRILL
• Place Grill Toaster on a clean flat surface where you intend to cook. The Grill Toaster can be positioned in flat position. 
• Upper plate/cover is level with lower plate/base. The upper and lower plates line up to create one large cooking surface. The Grill 

Toaster to this position, press the unlocking button on the right arm. 
• With you left hand on the handle, use your right hand to slide the lever toward you. Push the handle back until the cover rests flat on 

the counter. The unit will stay in this position until you lift the handle and cover to return it to the closed position.
• Use the Grill Toaster as an open grill to cook burgers, steak, poultry (we do not recommend cooking bone-in chicken, since it does not 

cook evenly on an open grill), fish and vegetables.
• Cooking on the open grill is the most versatile method of using the Grill Toaster. In the open position, you have double the surface area for grill.
• You have the option of cooking different types of foods on separates without combining their flavors, or cooking large amounts of the 

same type of food. The open position also accommodates different cuts of meat with varying thicknesses, allowing you to cook each 
piece to you liking.

CLEANING AND CARE 
• Before cleaning, unplug and wait for the appliance and the plates to cool down.
• Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no moisture, oil or grease enters the cooling slots.
• To clean the plates you can let them in the appliance or remove them from the appliance (therefore press on the button 2 near the 

handle and remove them). If you let them in the appliance, wipe the plates with a damp cloth or towel. If you remove them from the 
appliance, you can wash them under running water. Dry them afterwards. 

• Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or steel wool as this will damage the finish.
• Do not immerse in water or any other liquid.

STORAGE
• Always unplug the Grill Toaster before storage.
• Always make sure the Grill Toaster is cool and dry before string.
• The power cord can be wrapped around the bottom of base for storing.
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Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti 

altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI 
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. 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,

* 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 getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 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.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
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.

İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA :
Ünvanı : SENUR ELEKTİRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. 
   No:7   34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi 

MALIN   
Cinsi : Izgaralı Tost Makinesi      
Markası : ARNICA  
Modeli : Tostit Maxi
Menşei : Türkiye                                                   

Teslim Tarihi ve Yeri  
Tarih / İmza / Kaşe

    Üretim No / Haftası / Seri No


