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1) KULLANIM, KURULUM, BAKIM VE BASİT ONARIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

Ürün 3 ana parçadan oluşmaktadır: ahşap kısım, metal raylar, polikarbon/plastik kaplar.  

Kullanım: Ürün mutfakta yemek hazırlamayı kolaylaştırmak amacıyla üretilmiştir, başka amaçlarla 
kullanıma uygun değildir. Kemikli et gibi sert gıdaların darbeyle parçalanmasına uygun değildir. 
Üzerinde uzun süre ağır yük bırakılmamalıdır. 

METAL RAYLAR 

A-tipi metal ray B-tipi metal ray C-tipi metal ray D-tipi metal ray E-tipi metal ray 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

KAPLAR 

F-tipi kap G-tipi kap K-tipi kap L-tipi kap 
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LAVİANCE-MAXİ KURULUM / KULLANIM:  

Şekil-1 Laviance-Maxi 

 

1. A-tipi metal ray, Şekil-1’de gösterildiği gibi ahşap kesme tahtasının arka sol kısmındaki 2 adet 
deliğe itilerek sabitlenir 

2. B-tipi metal ray, Şekil-1’de gösterildiği gibi ahşap kesme tahtasının arka sağ kısmındaki 2 
adet deliğe itilerek sabitlenir 

3. C-tipi metal ray, Şekil-1’de gösterildiği gibi ahşap kesme tahtasının sol ön kısmındaki 2 adet 
deliğe itilerek sabitlenir 

4. D-tipi metal ray, Şekil-1’de gösterildiği gibi ahşap kesme tahtasının sağ ön kısmındaki 2 adet 
deliğe itilerek sabitlenir (bu parça, bu alana 2 adet K-tipi kap yerleştirimek istendiğinde 
kullanılmalıdır, standart ürün paketinde 1 adet K-tipi kap gelmektedir, 2. Veya daha fazla 
K-tipi kap ek olarak satın alınabilir) 

5. E-tipi metal ray, Şekil-1’de gösterildiği gibi ahşap kesme tahtasının sağ ön kısmındaki 2 adet 
deliğe itilerek sabitlenir 

6. F-tipi kaplar Şekil-1’de gösterildiği gibi A-tipi metal rayların üzerine yerleştirilir 
7. G-tipi bardak Şekil-1’de gösterildiği gibi B-tipi metal rayın üzerindeki dairesel kısma 

yerleştirilir 
8. K-tipi kap, C-tipi metal ray yeterince dışa çekildikten sonra içine yerleştirilir 
9. L-tipi kap, D-tipi metal ray yeterince dışa çekildikten sonra içine yerleştirilir (bu aşamada 

E-tipi metal parça kullanılmamalıdır) 
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10. 3 adet sosluk ahşap kısmın sağ üst kısmındaki 3 adet oyuğa yerleştirilir 

Not: Tüm metal ray ve kap tipleri satılan ürün paketinde standart gelmeyebilir. Hangi modelde hangi 
aksesurların mevcut olduğuna dair detaylı bilgiyi rounday.com sitesinden inceleyebilirsiniz. 

LAVİANCE-MİNİ KURULUM / KULLANIM:  

Şekil-2 Laviance-Mini 

 
 

1. A-tipi metal ray, Şekil-2’de gösterildiği gibi ahşap kesme tahtasının arka kısmındaki 2 adet 
deliğe itilerek sabitlenir 

2. C-tipi metal raylar, Şekil-2’de gösterildiği gibi ahşap kesme tahtasının sol ön kısmındaki 
herbir 2 adet deliğe itilerek sabitlenir 

3. F-tipi kaplar Şekil-2’de gösterildiği gibi A-tipi metal rayların üzerine yerleştirilir 
4. K-tipi kaplar, C-tipi metal raylar yeterince dışa çekildikten sonra içine yerleştirilir 

 

Not: Tüm metal ray ve kap tipleri satılan ürün paketinde standart gelmeyebilir. Hangi modelde hangi 
aksesurların mevcut olduğuna dair detaylı bilgiyi rounday.com sitesinden inceleyebilirsiniz. 

Bakım: 

Ürünün metal ve polikarbon/plastik kısımları bakım gerektirmez ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. 
Et kesim matı elde yıkanmalıdır.  

Ürünün ahşap kısmının bakımı, uzun süre problemsiz kullanım için çok önemlidir. Ahşap kesme 
tahtası KESİNLİKLE BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANMAMALIDIR, sabunlu suyla her kullanımdan 
sonra silinip kurulanmalıdır. 

Ahşap kısım kullanım yoğunluğuna göre her hafta, 2 haftada bir veya her ay, kuru durumdayken, 
gıda temasına uygun ahşap koruma yağı ile uygun bir fırça veya bez parçası ile yağlanmalı, hava ile 
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teması kesilmelidir, yağlama işleminden 30 dakika sonra yine bir bez parçası ile yüzeyde kalan fazla 
yağ silinmelidir. Bu işlem ahşap kısmın daha uzun süre kullanımı ve deforme olmasını 
engelleyecektir. Ne kadar sert ahşaptan yapılırsa yapılsın tüm kesme tahtaları bıçak kesiklerinden 
etkilenir, ancak kullanım kılavuzundaki temizleme yönergeleri uygulanırsa bakteri üremez, kesme 
işlemleri sırasında bu noktaya dikkat edilmelidir. 

Ahşap kısım yemek yapımında kullanılan yağlarla yağlanmamalıdır, bu tür yağlar zamanla bozulma, 
çürümelere ve kötü kokulara, bakteri oluşumuna sebep olabilirler. 

ÖNEMLİ NOT: Sabunlu suyla temizlenen ahşap kısım, DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNDE 
KURUTULMALIDIR. Düz zeminde kurutulmayan ahşap malzeme deforme olabilir, bu gıda temasına 
uygun üretilmiş, zehirli toksik koruyucu kaplama/koruma uygulanmamış tüm ahşap mutfak eşyaları 
için geçerlidir. 

Ürünün tüm parçaları aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır. 

Metal aksamın sivri kısımları ve ağır ahşap parçanın kullanımında düşürme, batma, saplanma gibi 
kazalara karşı dikkatli olunmalı, ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN ÜRÜNÜ KULLANMASINA MÜSADE 
EDİLMEMELİDİR. 

Eğer ahşap kısım bu kılavuzdaki talimatlar uygulanmadığı için kamburlaşır ise, ters çevrilerek 
bekletildiğinde düzelecektir. 

 

2) TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Ürünün tümü, nakliye edilmesi gerekirse kendi orjinal kutusunda, darbeye aşırı ağırlığa maruz 
bırakılmadan taşınmalıdır.  

Polikarbon/plastik kısımlar darbelere dayanıklı malzemeden üretilmiş olsada kırılmaz değildir, 
şiddetli darbe ve düşürmelerden korunmalıdır. 

Metal aksam paslanmazdır ve bakım gerektirmez. Ancak orjinal formunu bozacak şiddette eğilirse 
formu birdaha düzelmeyecek şekilde bozulabilir ve ahşap üzerindeki yuvalarına yerleştirilemez hale 
gelebilir. 

 

3) KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Sabunlu suyla temizlenen ahşap kısım, DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNDE KURUTULMALIDIR. Düz zeminde 
kurutulmayan ahşap malzeme deforme olabilir, bu gıda temasına uygun üretilmiş, zehirli toksik 
koruyucu kaplama uygulanmamış tüm ahşap mutfak eşyaları için geçerlidir. 

Ahşap kısım kullanım yoğunluğuna göre her hafta, 2 haftada bir veya her ay, kuru durumdayken, 
gıda temasına uygun ahşap koruma yağı ile uygun bir fırça veya bez parçası ile yağlanmalıdır, 
yağlama işleminden 30 dakika sonra yine bir bez parçası ile yüzeyde kalan fazla yağ silinmelidir. Bu 
işlem ahşap kısmın daha uzun süre kullanımı ve deforme olmasını engelleyecektir. Ne kadar sert 
ahşaptan yapılırsa yapılsın tüm kesme tahtaları bıçak kesiklerinden etkilenir, ancak kullanım 
kılavuzundaki temizleme yönergeleri uygulanırsa bakteri üremez, kesme işlemleri sırasında bu 
noktaya dikkat edilmelidir. 
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Ürünün tüm parçaları kuru ortamda ve güneş ışığı almayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Ahşap 
eğer bulunduğu ortamda koku varsa bu kokuyu emebilir, nemli ortamda muhafaza edilirse ıslanıp 
önlem alınmazsa deforme olabilir. 

Ürünün tüm parçaları aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır. 

Metal aksamın sivri kısımları ve ağır ahşap parçanın kullanımında düşürme, batma, saplanma gibi 
kazalara karşı dikkatli olunmalı, özellikle çocukların ürünü kullanmasına müsade edilmemelidir. 

 

4) ÜRÜNÜN ARIZALI OLMASI, TAMİRİ, DEĞİŞİMİ, İADESİ KOŞULLARI 

Üründe bir üretim hatası olması durumunda ücretsiz tamiri gerçekleştirilir. Tamir edilemeyen ürün 
yenisi ile birebir ücretsiz değiştirilir. Satın alan eğer ürün iade edilemek istenirse 14 gün içinde orjinal 
kutusu içerisinde ürünü iade edip bedelini geri talep edebilir. 

Ücretsiz onarım veya birebir değişim talep edilmesi durumunda, bu talep satıcıya/üreticiye yazılı 
olarak, gerekçeleriyle bildirildikten itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilir.  

Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem 
heyetlerine yapabilirler. 

 

5) ÜRETİCİ FİRMANIN, YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN 
TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLERİN UNVAN, ADRES, TELEFON NUMARASI VE DİĞER İLETİŞİM 
BİLGİLERİ 

Üretici Firma: ERAMARK TEKNOLOJİ A.Ş.  

Adres: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı No:102/1/5 Beşiktaş İstanbul TÜRKİYE 

Telefon: 212 337 37 37 

E-Posta Adresi : destek@rounday.com  
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