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SAGE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR

SAGE’İN ÖNCELİKLİ ÖNERİSİ: GÜVENLİK

Güvenlik konusundaki hassasiyeti ile Sage ürünleri siz değerli 
müşterilerimizin güvenliği düşünülerek tasarlanır ve üretilir. Ayrıca, 
herhangi bir elektrikli alet kullanırken aşağıdaki güvenlik önlemlerini 
almanızı öneririz.

ÖNEMLİ TEDBİRLER
CİHAZI KULLANMADAN 
ÖNCE TÜM TALİMATLARI 
OKUYUN VE GELECEKTE 
BAŞVURMAK ÜZERE SAKLA-
YIN
• Sıcak yüzeylere dokunmayın. 

Kulp veya düğmeleri kullanın. 
Daima fırın eldivenleri kulla-
nın.

• Elektrik çarpmasını önlemek 
için kabloyu, fişi veya motor 
tabanını suya ya da herhangi 
başka bir sıvıya daldırmayın. 

• Cihaz çocuklar tarafından 
veya çocukların yakınında 
kullanırken yakından gözetim 
şarttır.

• Cihaz kullanımda değilken 
ve temizlik işleminden önce 
fişi prizden çekin. Parçaları 
takmadan ve sökmeden önce 
ve cihazı temizlemeden önce 
cihazın soğumasını bekleyin.

• Kablo veya fiş hasar gördü-
ğünde veya cihaz arıza yap-
tıktan veya herhangi başka 
bir şekilde hasar gördükten 
sonra cihazı kullanmayın. 
Derhal kullanıma son verin ve 
inceleme, onarım ya da ayar 
işlemleri için Sage Müşteri 
Hizmetleri ile iletişime geçin.

• Sage tarafından önerilmeyen 
aksesuarların kullanımı yara-
lanmalara neden olabilir.

• Cihazı açık alanlarda kullan-
mayın.

• Kablonun masa veya tezgah 
kenarından sarkmasına veya 
sıcak yüzeylerle temas etme-
sine izin vermeyin.

• Cihazı sıcak gazlı veya elek- 
trikli ocağın ya da ısınmış 
fırının üzerine veya yakınına 
koymayın.

• Sıcak yüzeylere dokunmayın. 
Cihazın yüzeyleri çalışma 
sırasında ve sonrasında sı-
caktır. Yanmaları veya kişisel 
yaralanmaları engellemek 
için koruyucu altlık veya fırın 
eldivenleri kullanın ya da uy-
gun olan durumlarda kulp ve 
düğmeleri kullanın.

• Sıcak yağ veya diğer sıvıları 
içeren cihaz taşınırken son 
derece dikkatli olunmalıdır. 

• Bağlantıyı kesmek için ku-
manda düğmesini OFF (Ka-
palı) konumuna getirin ardın-
dan fişi prizden çekin.

• Cihazı kullanım amacı dışında 
kullanmayın. 
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SAGE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR
• Cihaz harici bir zamanlayıcı 
veya ayrı bir uzaktan kumanda 
sistemi ile çalıştırılmak üzere 
tasarlanmamıştır.
EK TEDBİRLER 
• Waffle makinesinin ilk kulla-
nımından önce ambalaj mal-
zemelerini veya reklam amaçlı 
etiketleri çıkarın ve güvenli bir 
şekilde atın.
• Çocuklarınız için boğulma 
tehlikesini ortadan kaldırmak 
amacıyla, bu cihazın elektrik 
kablosuna takılı koruyucu kapa-
ğı dikkatli bir biçimde çıkarın ve 
atın.
• Cihazın çalıştığı yüzeyin sabit, 
düz, temiz ve kuru olduğundan 
emin olun.
• Bu cihazı kullanırken, hava 
dolaşımı için cihazın üst kıs-
mında ve yan taraflarında 
yeterince hava boşluğu bıra-
kın. Cihaz çevresi için 10 cm, 
üst kısmı için 20cm’lik bir alan 
bırakın.
• Gerekli gözetim sağlanmadığı 
veya güvenliklerinden sorum-
lu bir kişi tarafından cihazın 
kullanımına yönelik talimatları 
almadıkları sürece, bu cihaz 
kısıtlı fiziksel, duyusal ya da 
mental yeterliklere sahip kişi-
ler (çocuklar dahil) tarafından 
kullanılmamalıdır.
• Cihaz kullanımda iken, cihazı 
gözetimsiz bırakmayın.
• Cihazı temiz tutun. Bakım ve 
temizlik bölümüne bakın.

• Bu belgede yer alan talimatlar 
ya da uyarıların herhangi biri 
anlaşılmadığı takdirde, lütfen 
yardım almak için Sage Müşteri 
Hizmetleri ile iletişime geçin.
KISA KABLO TALİMATLARI
Kişisel yaralanmaları ve mal 
hasarını düşürmek için kısa bir 
güç besleme kablosu ile do-
natılmıştır. Uzatma kablosu kul-
lanılması halinde (1) kablo se-
tinin veya uzatma kablosunun 
işaretli elektrik değeri cihazın 
elektrik değeri kadar olmalıdır, 
(2) kablosu bir çocuk tarafın-
dan çekilebileceği veya kasıtsız 
olarak takılabileceği tezgah 
veya masa üstü gibi yerlerden 
sarkmamalıdır ve (3) uzatma 
kablosu 3 topraklı prize sahip 
olmalıdır.
SAGE ASSIST FİŞ
Sage cihazınız, duvar çıkışın-
dan çıkarmayı kolay hale 
getirmek için bir parmak deliği 
ile rahat bir şekilde tasarlan-
mış benzersiz bir Assist fiş ile 
donatılmıştır. Güvenlik neden-
lerinden dolayı, Sage cihazınızı 
doğrudan kendi elektrik çıkışına 
ve diğer cihazlardan ayrı bir 
devreye takmanız önerilir. Elek-
trik devresi diğer cihazlarla aşırı 
yüklenirse cihazınız düzgün 
şekilde çalışmayabilir. Çoklu 
priz kullanımı önerilmez.

BU TALİMATLARI SADECE EV İÇİ KULLANIM İÇİN SAKLAYINIZ.
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A. POWER/MENU (GÜÇ/MENÜ) 
kadranı

Dört batarya türü arasından 
seçim yapın ve CUSTOM (özel) 
ayarını seçin.
B. ÜST PLAKA KAPAK
Kapak kapatıldığında entegre 
şalter otomatik olarak 
zamanlayıcının geri sayımını 
başlatır.
C. SAKLAMA İÇİN 
KİLİTLEMELİ KLİPS
D. GERİ SAYIM 
ZAMANLAYICILI LCD
Renk değiştiren LCD, pişirme 
döngüsünün başladığını 
belirtmek için turuncuya döner.
E. KAHVERENGİLEŞTİRME 
KONTROL KADRANI
12 farklı ayar, waffle rengini 
açıktan koyuya kadar isteğinize 
göre uyarlamanıza olanak tanır.
F . YENİDEN BAŞLAMA 
ZAMANLAYICISI DÜĞMESİ

G.  ENTEGRE KENARLIK
Pislik yok, atık yok.
H.  PASLANMAZ ÇELİK 
MAHFAZA
I.    SAGE FİŞ 
(GÖSTERİLMEMİŞTİR)
J.   PFOA İÇERMEZ, YAPIŞMAZ
Waffle’ın yapışmasını engeller.
K. PRES DÖKÜM ALÜMİNYUM 
PİŞİRME PLAKALARI
Daha iyi ısı tutulumu ve eşit 
kahverengileştirme için daha 
kalın pişirme plakaları.
L. A Bit MoreTM Düğmesi
Zamanlayıcıyı sıfırlamaya gerek 
kalmadan waffle’ınızın tam 
istediğiniz gibi olması için ek süre 
verir.
M. BPA İÇERMEYEN 
DOZAJLAMA KABI
Sıçrama olmadan hamuru 
dökmek için. Tek kapla 2 waffle.

SAGE ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN
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SAGE SMART WAFFLE KONTROL CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMA

İlk kullanımdan önce ambalaj 
malzemelerini, reklam amaçlı 
etiketleri ve bandı Waffle ma-
kinesinden çıkarın ve güvenli 
şekilde imha edin.
1. Waffle pişirme plakalarını 
nemli bir sünger veya bezle 
silin. İyice kurulayın.
2. Waffle makinesini düz ve 
kuru bir yüzeye yerleştirin. 
Waffle makinesinin tüm taraf-
larında minimum 10 cm boşluk 
bulunduğundan emin olun. 
Waffle makinesinin üzerinde 
hiçbir cisim bulunmadığından 
emin olun.
3. Güç kablosunu tamamen 
çözün ve güç kablosunu toprak-
lanmış 230/240V güç çıkışına 
takın.
4. Kadran göstergesi istenilen 
waffle türüne ulaşıldığını işaret 
edene kadar POWER/MENU 
(GÜÇ/MENÜ) kadranını saat 
yönünde çevirin veya CUSTOM 
(ÖZEL) ayarını seçin. LCD ek-
ran üzerinde HEATING (ISINI-
YOR) görüntülenecektir.

5. “1” (en açık) ila “12” (en 
koyu) arasında 12 adet 
kızarma ayarı mevcuttur. 
Varsayılan kızarma ayarı 
‘6’dır. Waffle’ınızın rengini 
ayarlamak için LIGHT - 

DARK (AÇIK-KOYU) kızarma 
kontrol kadranını kullanın. 
Rengi koyulaştırmak için saat 
yönünde çevirin veya daha 
açık renkli bir waffle için rengin 
koyuluğunu azaltmak amacıyla 
saat yönünün tersine çevirin.

6. Waffle makinesi ön ısıtma 
döngüsünü tamamladığında, 
iki işitilebilir uyarı verilir ve 
LCD ekran turuncuya döner. 
Üst plaka kapağını kaldırarak 
tamamen açık konuma getirin. 
Kapak açık konumdayken, 
LCD maviye döner ve CLOSE 
LID TO START (Başlamak 
için kapağı kapat) iletisi belirir. 
Un karışımını eşit şekilde 
waffle kalıplarına dökün. 
Hamur, waffle kalıbının kenar 
kısımlarını kaplamalıdır (her 
waffle için yaklaşık yarım kap).
7. Hamuru döktükten sonra 
kapağı kapatın. Kapak 
kapatıldığında, zamanlayıcı 
otomatik olarak geri sayıma 
başlar. LCD turuncuya döner 
ve pişirme döngüsünün 
başladığını belirtir. Waffle 
makinesi, değişken sayısına 
bağlı olarak doğru pişirme 
süresini otomatik olarak 
hesaplamaya başlar.

NOT
Waffle makinesinin ilk kulla-
nımında ön ayarlı varsayılan 
6 “kızıl kahve” renk ayarında 
pişirme yapmanızı tavsiye 
ederiz. Ayrıca kızarma ayarını 
tercihinize göre yapabilirsiniz.

NOT
Waffle makinesi ilk kez kulla-
nılırken, cihaz buharı emebilir. 
Bu durum güvenli olup ciha-
zın performansı bakımından 
zararlı değildir.
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8. Pişirme döngüsünün 
sonunda üç işitilebilir uyarı 
verilir ve zamanlayıcı kaybolur, 
ekranda “End” (Son) iletisi 
görüntülenir. Waffle makinesinin 
kapağını açın ve waffle’larınızı 
dikkatli bir şekilde çıkarın Daha 
fazla waffle pişirmeyecekseniz, 
Selektör Kadranı OFF (Kapalı) 
konumuna getirin.

9. Daha fazla waffle pişire-
cekseniz, waffle kalıbını aşağı 
indirmek için biraz daha hamur 
ekleyin ve yukarıda yer alan 7 
ve 8 adımlarını izleyin. Gerek-
tiği takdirde zaman döngüsünü 
sıfırlayın RESTART (Yeniden 
başlat) düğmesine basın.

A Bit MoreTM Düğmesi

Pişirme döngüsüne kolayca 
ve hızlıca ek süre eklemenize 
olanak tanır. A Bit MoreTM 
Düğmesi pişirme döngüsü 
sırasında veya pişirme döngüsü 
bittikten sonra kullanılabilir. 
Her iki durumda da pişirilen 
waffle’lar için toplam pişirme 
süresine biraz daha süre ekler.

SAGE SMART WAFFLE KONTROL CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMA

NOT
Yapışmaz yüzeyde çizilme-
ye neden olabilecekleri için 
waffle’ları waffle makinesin-
den çıkarırken metal mutfak 
gereçleri kullanmayın.

NOT
Waffle’lar pişirme döngüsü 
tamamlandıktan hemen sonra 
çıkarılmadıysa, her 30 saniye-
de bir işitilebilir bir uyarı verilir.

NOT
Waffle makinesinde pişirme 
yapılırken saklama klipsi 
açık konumda olmamalıdır.

NOT
Aynı waffle hamuru türü ve 
renk ayarına sahip olsanız 
dahi, pişirme süresi hesap-
lanırken göz önünde bulun-
durulan diğer malzemeler 
nedeniyle pişirme süresi 
her waffle için farklı olabi-
lir. Bu, waffle makinesinin 
doğru bir işlevidir.
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SAGE ÜRÜNÜNÜZÜ ÇALIŞTIRMA

Temizlik işleminden önce, 
POWER | MENU (güç - menü) 
kadranını OFF (kapalı) 
konumuna getirin ve ardından 
güç kablosunu güç çıkışından 
çıkarın. Temizlik işleminden 
önce waffle makinenizin so-
ğumasını bekleyin. Waffle 
makinesi biraz ılıkken temizlik 
yapmak daha kolaydır.

  
           DİKKAT
BREVILLE WAFFLE MAKİ-
NESİNİN HİÇBİR PARÇASINI 
SU VEYA BAŞKA BİR SIVIYA 
DALDIRMAYIN.

PFOA İÇERMEYEN 
YAPIŞMAZ KAPLAMA
Yapışmaz bir yüzeyde yapılan 
pişirme işlemleri yağ gerek-
sinimlerini minimum düzeye 
indirir, yiyeceklerin yapışma-
sını önler ve temizlik işlemini 
kolaylaştırır. Herhangi bir renk 
solması yalnızca cihazın gö-
rünümünü engelleyecektir ve 
pişirme performansını etkileme-
yecektir. Yapışmaz kaplamayı 
silerken metal (veya abrasif) tel 
sünger kullanmayın. Ilık sabun-
lu su ile temizleyin. Zor kalıntı-
ları aşındırıcı olmayan plastik 
bulaşık süngeri veya naylon 
fırça ile temizleyin.

SAKLAMA
Waffle makinenizi saklamak 
için:
1. POWER | MENU (güç - menü) 
kadranını OFF (kapalı) ko-
numuna getirin ve ardından 
güç kablosunu güç çıkışından 
çıkarın.
2. Waffle makinesinin tamamen 
soğumasını bekleyin.
3. Kalıp saklama klipsini kilitli 
konuma getirin.
4. Güç kablosunu waffle ma-
kinesinin altında yer alan güç 
kablosu alanına sarın.
5. Düz, kuru ve engebesiz bir 
yüzeyde saklayın.

NOT
Pişirme kalıpları, tırnaklar ve 
kenarlıklar yapışmaz yüzeyle 
kaplıdır; aşındırıcı malzemeler 
kullanmayın.

NOT
Pişirme kalıbı içerisinde ha-
mur varken saklama klipsi üst 
plakayı kapatmak için kullanıl-
mamalıdır.

NOT
Pişirme kalıpları üzerindeki 
yapışmaz yüzeyin performan-
sını etkileyebileceği için yapış-
ma yüzeyler üzerine püskürtme 
yapmayın.
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TARİFLER

KLASİK WAFFLE HAMURU
8 waffle
MALZEMELER
3 yumurta
13/4 kap süt
125 g tuzsuz tereyağı, eritilmiş
1 yemek kaşığı vanilya eksratı
2  kap kendiliğinden kabaran un
1/4 kap pudra şekeri
YÖNTEM
1. CLASSIC (Klasik) ayarını 
seçin ve kızartma kontrol kad-
ranından 6 ayarını seçin.
2. Turuncu ışık yanıp sönene 
ve HEATING (ISINIYOR) ileti-
si kaybolana kadar ön ısıtma 
yapın.
3. Yumurta, süt, tereyağı ve 
vanilyayı orta boy bir kasede 
çırpın ve kenarda bekletin.
4. Un ve sütü büyük bir kasede 
karıştırın ve ortasında bir delik 
açın.
5. Süt karışımını kademeli ola-
rak una dökerek hamur yapın. 
Topaklanma olursa endişelen-
meyin.
6. Waffle dozajlama kabını 
kullanarak her waffle kalıbına 
1/2 kap hamur dökün. Kapağı 
kapatın ve zamanlayıcı sonla-
nana kadar ve 3 kez uyarı sesi 
verene kadar pişirin.
BELGIAN WAFFLE HAMURU
8 waffle
MALZEMELER
3 yumurta, ayrılmış
13/4 kap süt
125 g tuzsuz tereyağı, eritilmiş
1 yemek kaşığı vanilya eksratı
2  kap kendiliğinden kabaran un
1/4 kap pudra şekeri

YÖNTEM
1. BELGIAN ayarını seçin ve 
kızartma kontrol kadranından 6 
ayarını seçin.
2. Turuncu ışık yanıp sönene 
ve HEATING (ISINIYOR) ileti-
si kaybolana kadar ön ısıtma 
yapın.
3. Yumurta sarısını, süt, tereya-
ğı ve vanilyayı orta boy bir kase 
koyun ve tamamen karışana 
kadar çırpın.
4. Un ve sütü büyük bir karış-
tırma kasesinde karıştırın ve 
ortasında bir delik açın.
5. Yumurta ve süt karışımını 
dikkatli bir şekilde pürüzsüz bir 
hamur oluşturmak için çırpın.
6. Yumurta beyazlarını sert te-
pecikler oluşana kadar elektrikli 
çırpıcıyla çırpın. Yumurtaları 
yavaşça hamura ekleyin.
7. Waffle dozajlama kabını 
kullanarak her waffle kalıbına 
1/2 kap hamur dökün. Kapağı 
kapatın ve zamanlayıcı sonla-
nana kadar ve 3 kez uyarı sesi 
verene kadar pişirin.
ÇİKOLATALI WAFFLE HAMURU
8 waffle
MALZEMELER
150g dark bitter çikolata, 
doğranmış
90g tereyağı
2 yumurta
1kg kap süt
1 yemek kaşığı vanilya eksratı
2 kap sade un, 3/4 kap pudra 
şekeri 1/4 kap toz kakao
1 çay kaşığı kabartma tozu,
1 çay kaşığı tuz
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TARİFLER

YÖNTEM
1. CHOCOLATE (Çikolata) aya-
rını seçin ve kızartma kontrol 
kadranından 6 ayarını seçin.
2. Turuncu ışık yanıp sönene 
ve HEATING (ISINIYOR) ileti-
si kaybolana kadar ön ısıtma 
yapın.
3. Çikolata ve tereyağını mik-
rodalgaya dayanaklı bir kaseye 
koyun ve %100 güçte 30 sani-
ye ısıtın. Çikolata ve tereyağı 
eriyene ve karışım pürüzsüz 
hale gelene kadar karıştırın ve 
biraz soğuması için kenara alın.
4. Yumurta, süt ve vanilyayı 
büyük bir kapta çırpın ve pü-
rüzsüz bir karışım elde edene 
kadar soğumuş çikolatalı karışı-
ma dökün.
5. Un, şeker, kakao ve kabart-
ma tozunu elekten geçirin ve 
tuzla birlikte büyük bir karışma 
kasesinde karıştırın, ardından 
ortasında bir delik açın.
6. Yumurta karışımını dökün ve 
birkaç topak kalana kadar iyice 
çırpın.
7. Waffle dozajlama kabını 
kullanarak her waffle kalıbına 
1/2 kap hamur dökün. Kapağı 
kapatın ve zamanlayıcı sonla-
nana kadar ve 3 kez uyarı sesi 
verene kadar pişirin.

YAYIKALTI SÜTÜ WAFFLE 
HAMURU
8 waffle
MALZEMELER
3 yumurta
600ml yayıkaltı sütü 
1/3 kap sebze yağı
11/2 sade un
1/4 kap pudra şekeri
1 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı tuz
YÖNTEM
1. BUTTERMILK (yayıkaltı 
sütü) ayarını seçin ve kızartma 
kontrol kadranından 6 ayarını 
seçin.
2. Turuncu ışık yanıp sönene 
ve HEATING (ISINIYOR) ileti-
si kaybolana kadar ön ısıtma 
yapın.
3. Yumurta, yayıkaltı sütü ve 
sebze yağını orta boy bir ka-
seye yerleştirin ve tamamen 
harmanlanana kadar çırpın, 
büyük bir karıştırma kasesine 
alın, tuz ekleyin ve ortasında bir 
delik açın.
4. Un, kabartma tozu ve şekeri 
karıştırın.
5. Yumurta ve yayıkaltı sütü 
karışımını kademeli olarak una 
dökerek hamur yapın. Topak-
lanma olursa endişelenmeyin.
6. Hamur çok kalın olursa, karı-
şımı seyreltmek için 1-2 yemek 
kaşığı yayıkaltı sütü ekleyin.
7. Waffle dozajlama kabını 
kullanarak her waffle kalıbına 
1/2 kap hamur dökün. Kapağı 
kapatın ve zamanlayıcı sonla-
nana kadar ve 3 kez uyarı sesi 
verene kadar pişirin.
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Ümraniye Vergi Dairesi - 
1220354469
Tel: 0216 634 44 44 
Fax: 0216 634 39 88
İmalatçı Firma:
Sage Appliances GmbH, 
JhannstraBe 37, 40476
Düsseldorf, Deutschland
Telefon: +49 800 5053104
BRG Appliances Limited
Unit 3.2, Power Road Studios,
114 Power Road,
London, W4 5PY
Ücretsiz Telefon (Birleşik Krallık
Sabit Hat): 0808 178 1650
Cep Telefonu Çağrıları (Ulusal
Ücret): 0333 0142 970
Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar:
a. Ürününüzü dolu veya boş 
kullanırken, düz ve kaygan 
olmayan zeminler üzerinde 
durmasını sağlayınız.
b. Ürünü bir zemine koyarken 
ürün ile zemin temasının
hızlı ya da sert olmamasını 
sağlayınız aksi takdirde ürün 
zarar görebilir.

c. Taşıma veya nakliye
sırasında ürünün boş ve
kuru olmasını sağlayınız, 
titreşime ve darbeye maruz 
kalmayacak bir koruma veya 
ambalaj ile bu işlemin yapılması 
gerekmektedir.
Kullanım Hatalarına İlişkin 
Bilgiler:
Ürünün amacına uygun olarak 
kullanılmaması durumunda 
ürün ve/veya kişiler zarar 
görebilir. Tanıtma ve kullanma 
kılavuzu okunmalı ve ürün
bu talimatlara uygun olarak 
kullanılmalıdır.
Kullanım Ömrü Bilgisi:
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 
Satış Sonrası Hizmetler 
Yönetmeliği eki listede tespit
ve ilan edilen kullanım ömrü 
7 YIL’dır. Enerji Tüketimi 
Açısından Verimli Kullanıma 
İlişkin Bilgiler:
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı 
verimli kullanmak adına, 
ürününüzü aktif olarak 
kullanmadığınız sürece fişten 
çekiniz, standby özelliği olan 
modellerde ürünü stanby 
modunda bırakmamaya özen 
gösteriniz.
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Ürünün Montajı:
Ürünün montajı için teknik 
kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma 
ve kullanma kılavuzundaki 
talimatlara göre ürünü kullanı
ma hazır hale getirebilirsiniz. 
Ürününüzü ılık su ile temizledik
ten sonra güvenle kullanabilirsiniz.
Satış Sonrası Hizmetler:
Servisplus Müşteri Hizmetleri 
Hattı Telefon: 444 4 784
Mail: info@servisplus.com.tr
Adres: Alemdağ Cd. Siteyolu 
Sk. No:18 Ümraniye/ 
İSTANBUL/TÜRKİYE
Güncel yetkili servis iletişim 
bilgileri ve yedek parça 
malzeme temini için yukarıda 
iletişim bilgileri bulunan 
Servisplus Müşteri Hizmetleri 
ile iletişime geçebilirsiniz.
Tüketiciler, şikayet ve itirazları 
konusundaki başvurularını 
tüketici mahkemelerine ve 
tüketici hakem heyetlerine 
yapabileceklerdir.
Ürünün 28835 sayılı 28
Kasım 2013 tarihli Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’da 
tanımlanmış ve “Ayıplı Mal” 
olarak nitelendirilen kapsama 
girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anla
şılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır 
olduğunu bildirerek sözleşme
den dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp 
oranında satış bedelinden 
indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği 
takdirde, bütün masrafları 
satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız 
bir misli ile değiştirilmesini 
isteme, seçimlik haklarından 
birini kullanabilir.
(2) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesi 
hakları üretici veya ithalatçıya 
karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki 
hakların yerine getirilmesi 
konusunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
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Üretici veya ithalatçı, malın 
kendisi tarafından piyasaya 
sürülmesinden sonra ayıbın 
doğduğunu ispat ettiği takdirde 
sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesinin 
satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir. Orantısızlığın 
tayininde malın ayıpsız değeri, 
ayıbın önemi ve diğer seçimlik 
haklara başvurmanın tüketici 
açısından sorun teşkil edip 
etmeyeceği gibi hususlar 
dikkate alınır.
(4) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesi 
haklarından birinin seçilmesi 
durumunda bu talebin satıcıya, 
üreticiye veya ithalatçıya 
yöneltilmesinden itibaren 
azami otuz iş günü, konut ve 
tatil amaçlı taşınmazlarda ise 
altmış iş günü içinde yerine 
getirilmesi zorunludur. Ancak, 
bu Kanunun 58 inci maddesi 
uyarınca çıkarılan yönetmelik 

eki listede yer alan mallara 
ilişkin, tüketicinin ücretsiz 
onarım talebi, yönetmelikte 
belirlenen azami tamir süresi 
içinde yerine getirilir.
Aksi hâlde tüketici diğer 
seçimlik haklarını kullanmakta 
serbesttir.
(5) Tüketicinin sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim hakkını seçtiği 
durumlarda, ödemiş olduğu 
bedelin tümü veya bedelden 
yapılan indirim tutarı derhâl 
tüketiciye iade edilir.
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FİRMA ADI TELEFON NUMARASI ŞEHİR

ZERENTÜRK SOĞUTMA-MEHMET ZERENTÜRK 0 (322) 232 21 11 ADANA

AYGÜL GÖZÜKIZIL GENERAL ELEKTRİK SAHIS 0 (312) 439 16 11 ANKARA

ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA 0 (374) 212 23 32 BOLU

MURAT CALP (MURAT ELEKTRONİK) 0 (374) 217 04 10 BOLU

UFUK KARAMAN-GİZEM SOĞUTMA 0 (258) 264 24 28 DENİZLİ

LEVENT AYKAÇ (TEKBUZ SERVİS) 0 (258) 265 05 07 DENİZLİ

ÖZGÜN İŞ MAKİNASI BİLGİSAYAR İNŞAAT ELEKTRONİK CAM 
SİSTEMLERİ İTHALAT VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

0 (412) 224 96 50 DİYARBAKIR

SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

0 (380) 444 32 83 DÜZCE

ATEŞ ELEKTRONİK ÖZKAN ATEŞ 0 (284) 235 34 44 EDİRNE

İÇCAN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE 
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

0 (284) 214 18 58 EDİRNE

ŞENLER TEKNİK-VOLKAN KONUK 0 (222) 231 15 66 ESKİŞEHİR

TEM TEKNİK-ALPER EŞKİN 0 (342) 322 89 89 GAZİANTEP

ARAS BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0 (342) 444 30 66 GAZİANTEP

EYYÜP BOZKURT- ARGE SOĞUTMA 0 (342) 339 19 35 GAZİANTEP

KARE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LTD. ŞTİ.

0 (342) 215 00 91 GAZİANTEP

MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.
VE TİC. LTD.ŞTİ.

0 (342) 215 21 21 GAZİANTEP

TEKNİK SOĞUTMA - SEFER KILIÇ 0 (326) 216 66 53 HATAY

DİZAYN TEKNİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK SAN. TİC.
LTD. ŞTİ

0 (212) 212 12 89 İSTANBUL

ELEKTRONCA EV CİHAZLARI VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ 
- MEHMET CANPOLAT -

0 (212) 553 75 77 İSTANBUL

EMEK SERVİS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ BAKIM ONARIM 
PAZARLAMA İMALAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

0 (216) 573 21 78 İSTANBUL

BEYAZ SERVİS TUNCAY ÇUKUR 0 (216) 537 01 05 İSTANBUL

DEMO DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 0 (212) 444 30 66 İSTANBUL

EM-EL TEKNİK/DAVUT TİRENDEZ ESNAF 0 (212) 694 06 76 İSTANBUL

EV-SER TEKNİK MEHMET KIRCI 0 (212) 284 51 40
0 (212) 444 06 79

İSTANBUL

İKLİMPLUS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.LTD.ŞTİ 0 (212) 444 11 56 İSTANBUL

LİDER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 0 (212) 444 30 66 İSTANBUL

MOMENDE BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE TEKNİK HİZMETLER 
TİCARET LTD. ŞTİ.

0 (212) 634 33 33 İSTANBUL

ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ 0 (212) 444 32 83 İSTANBUL
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POYRAZ KLİMA / ORHAN POYRAZ 0 (212) 250 63 25 İSTANBUL

PRATİK TEKNİK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ 0 (216) 344 10 44 İSTANBUL

PRESTİJ SOĞUTMA ŞEREF ÇAKIR 0 (216) 465 60 49 İSTANBUL

RADONİX OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 0 (212) 222 95 72 İSTANBUL

MURAT TEKNİK HAKAN SARIGÖZ 0 (212) 571 77 49 İSTANBUL

SERVİS TEKNİK HİZMETLERİ İKLİMLENDİRME SİS. YEDEK PARÇA 
İMALAT SATIŞ BAKIM ONARIM ARAC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

0 (212) 616 66 36 İSTANBUL

BRN ELEKTRONİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 0 (212) 444 32 83 İSTANBUL

KARADENİZ TEKNİK-DENİZ LAÇİN 0 (212) 620 66 16 İSTANBUL

YILDIRIM TEKNİK-DURSUN YILDIRIM 0 (232) 256 74 70 İZMİR

BARIŞ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİS-KADİR TOKAY 0 (232) 426 93 43 İZMİR

BİLİCİ SOĞUTMA-TURHAN BİLİCİ 0 (232) 831 32 78 İZMİR

MURAT CİMŞİT MURAT TİCARET 0 (232) 511 21 03 İZMİR

RABT BİLGİSAYAR SİSTEM OTOMASYONLARI İNŞAAT MAKİNE 
ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

0 (344) 444 30 66 KAHRAMANMARAŞ

AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ-YASİN AKTÜRK 0 (352) 336 61 11
0 (352) 332 08 25

KAYSERİ

AHMET ERTUĞRUL - ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA 0 (332) 238 33 99 KONYA

AHMET ŞAHİN-ŞAHİN SOĞUTMA 0 (332) 323 68 50 KONYA

NECATİ KARCI/WORLD COMPUTER 0 (422) 325 80 50 MALATYA

PROPER TEKNOLOJİ-ŞEYMA YILDIRIM 0 (422) 323 55 45 MALATYA

HAKAN YILDIRIM-İNVİTE TEKNOLOJİ- ŞUBE 0 (422) 323 55 45 MALATYA

LİDER TEKNİK-BİRCAN AYAZ 0 (422) 324 26 66 MALATYA

ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

0 (324) 237 36 26 MERSİN

AKKESER SOĞUTMA 0 (324) 325 98 16 MERSİN

ÖZGÜVEN SOĞUTMA -ALİ DURAN 0 (362) 832 00 09 SAMSUN

YALÇIN KARAKURT-YALÇIN SOĞUTMA 0 (414) 511 66 53 ŞANLIURFA

M.SAİT TURAP-TURAP İŞ 0 (414) 312 60 56 ŞANLIURFA

DENİZ ELEKTRONİK-SEYİT DENİZ 0 (282) 726 34 04 TEKİRDAĞ

İZMİR ELEKTRONİK SOSYAL HİZMETLER PAZARLAMA 
VE SANAYİ TİCARET

0 (282) 260 10 10 TEKİRDAĞ

TREE TRAKYA ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0 (282) 652 53 01 TEKİRDAĞ

WEGA ELEKTRONIK SACIT SEN 0 (282) 653 82 81 TEKİRDAĞ

KALYON SOĞUTMA NUH KALYON 0 (462) 223 47 62 TRABZON

SAÇLIOĞLU SOĞUTMA -MEHMET NAZIM SAÇLI 0 (276) 215 69 43 UŞAK

ÖZ USTA TAMİRAT BURHAN AYDIN 0 (432) 216 34 58 VAN
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GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

GARANTİ BELGESİ

AYKUT

İsim:
Adres:

Ev Tel: Cep Tel:

Saray Mah. Alemdağ Cad. Site
yolu Sok.No:18 Kat:3
Ümr./İST./TR.
T: 0216 634 44 44 / F: 0216 634 45 70DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

İş Tel: e-mail:

ÖNEMLİ NOT
Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı 
olan adrese gönderiniz.

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

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere 
malın tamamı garanti süresince  garanti 
kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması 
durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan; 
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 
bildirerek sözleşmeden dönme, 
b- Satılanı alıkoyup, ayıp oranında satış 
bedlinde indirim isteme, 
c- Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, 
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiştirilmesini isteme, haklarından birini 
kullanabilir.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya 
karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların 
yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici 
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından 
piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı 
doğduğunu ispat ettiği taktirde sorumlu 
tutulamaz.

5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması 
halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya 
ayıp oranında bedelden indirimhaklarından 

birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde 
malın ayıbsız değeri, ayıbının önemi ve 
diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici 
açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi 
hususlar dikkate alınır.

6. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi 
durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye 
veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren 
azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı 
taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde 
yerine getirlmesi zorunludur. Ancak, bu 
Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan 
yönetmelik eki listede yer alan mallara 
ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, 
yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi 
içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici 
diğer seçimlik haklarını kullanmakta 
serbesttir.

7. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp 
oranında bedelden indirim hakkını seçtiği 
durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü 
veya bedelden yapılan indirim tuturı derhal 
tüketiciye iade edilir.

8. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle 
ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin 
seçtiği hakkı yerine getiren tarafça 
karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından 
biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca 
tazminat  da talep edebilir.
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GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU
Satıçı Firma Kaşe ve İmza Yetkili Servis Kaşe ve İmza

* Aykut Dış.Tic.Ltd.Şti. tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı 
kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda 
garanti dışı kalır.
1- Müşteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana 
gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan 
su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 
6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev 
tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir. 8- Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki 
seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

C
İH

AZ
IN

BE
LG

E 
SE

Rİ
 N

OCİNSİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın 

Üretici veya İthalatçı Firmanın 

Satıcı Firmanın 

Satıcı Firmanın 

Ürünün

Ürünün

SATIŞ TARİHİ

FATURA NO

MONTAJ TARİHİ

MARKASI

Ünvanı:

Yetkili İmzası: Yetkili İmzası: Kaşe İmza:

Ünvanı: Markası:

Telefonu:

Telefonu: Modeli:

Faks:

Faks: Bandrol ve Seri No:
e-posta: Teslim Tarihi:
Fatura Tarih ve Sayısı: Garanti Süresi: 2 Yıl
Teslim Tarih ve Yeri: Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Adres:

Firma kaşesi: Firma kaşesi:

Adres: Cinsi:
Aykut Dış.Tic.Ltd.Şti.

0216 634 44 44

0216 634 45 70

Saray Mah. Alemdağ Cad. Site
yolu Sok.No:18 Kat:3
Ümr./İST./TR.

MODELİ

SERİ NO :

: :

: :

: :
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SAGE Satış Sonrası
Müşteri Hizmetleri

444 4 784
Mail: info@servisplus.com.tr  

Adres: Sultan Selim Mah. 
Baturay Sok. No:51/1  

Kağıthane / İSTANBUL  
https://www.sageappliances.com

SAGE Appliances İthalatçı Firma
Aykut Dış Tic. Ltd. Şti.

Saray mah. Alemdağ Cad. Site yolu Sok. No:18 Kat:3
Ümraniye / İSTANBUL
Tel : 0216 634 44 44 

www.sageappliances.com


