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DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, 
 

 
Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
 
Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice 
okuyunuz. Bu kılavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve 
bakımı hakkında önemli bilgileri ve cihazınızdan en yararlı biçimde 
faydalanmanız için gerekli uyarıları içermektedir. 
 
Bu kılavuzu ileride gerekli olduğunda kullanmak üzere güvenli 
ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız. 
 
 
Üretici, bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın 
hatalı kullanımından doğacak insana, çevresine veya diğer 
malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
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GÜVENLİK İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Bu cihaz ev kullanımı için üretilmiştir. Yanlış montaj ya da hatalı 
kullanım sonucu oluşabilecek zararlardan firmamız sorumlu 
değildir.  

Satın almış olduğunuz ürünün kullanımı basit olmakla beraber, 
ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye 
ederiz. Bu sayede cihazınızdan en iyi performansı alabilir ve olası 
tehlikelere karşı kendinizi ve çevrenizi korumuş olursunuz.  

Yangın riski, elektrik çarpması, insanlara zarar verecek durumlar 
gibi cihazınızı kullanırken yaşayabileceğiniz riskleri azaltmak için 
altta yer alan basit uyarıları dikkate alınız. 

 Cihaz 220 -240 volta ayarlıdır. 
 UYARI: Cihaz ve erişilebilir kısımları, kullanım 

esnasında sıcaktır.  
 Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için 

özen gösterilmelidir.  
 Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki 

çocuklar uzak tutulmalıdır.  
 Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli 

bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin 
anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 
8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya 
aklî yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi 
eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.  

 Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.  
 Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından 

denetimsiz olarak yapılmamalıdır.  



2 
 

 UYARI: Katı veya sıvı yağ ile ocakta dikkatsizce 
yapılan pişirme işlemi tehlikeli olabilir ve yangına 
neden olabilir.  

 ASLA yangını su ile söndürmeye çalışmayınız, 
ancak cihazın devresi kapatılır ve sonra;  Örneğin bir 
kapak veya bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.  

 UYARI: Yangın tehlikesi: malzemeleri pişirme 
yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.   

 Kullanım esnasında erişilebilir bölümler sıcak 
olabilir. 

 Ocağınızı asla buharlı temizleyici ile temizlemeyiniz.  
 Cihazın harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan 

kumanda sistemi ile çalışmak üzere 
tasarlanmamıştır.  

 Alkol veya uyuşturucu kullanımı gibi, muhakeme 
yeteneğinizi etkileyen durumlarda ürünü 
kullanmayınız.  

 Cihazınızın fişi topraklı olduğundan prizinizin de 
mutlaka topraklı priz olması gerekmektedir. 

 Cihazınızın elektrik kablosunu sıcak bölgelerden 
geçirmemeye dikkat ediniz. 

 Kullanacağınız gaz hortumunun TSE damgalı 
olmasına, sıcak bölgelerden geçmemesine ve 
mutlaka gaz kaçağı olup olmadığını sabun köpüğü 
ile kontrol edilmesine dikkat ediniz. 

 Cihazınızın kullanacağınızın gaz hortumunu hortum 
başlığına taktıktan sonra kelepçe ile sıkınız. Gaz 
kaçağı olup olmadığını yine sabun köpüğü ile kontrol 
ediniz. 
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 Cihaz için kullanacağınız LPG dedantörlerde TSE 
damgasının ve 300 mmSS (30mbar) çıkış 
basıncında olması gerektiğine dikkat ediniz 

 Doğalgaz  basıncı 200 mmSS (20mbar)’dır. 
Doğalgaza veya LPG’ye çevirmek için yetkili servise 
müracaat ediniz. 

 Not: Gazlı pişirme ürünlerinin kullanılması, 
bulundukları yerlerde ısı ve buhar oluşmasına 
yol açar. Mutfağın iyice havalandırıldığından 
emin olmalısınız. Doğal havalandırma çıkışları 
açık tutun ya da mekanik bir havalandırma ürünü 
(davlumbaz, aspiratör ) takınız.  

 
Not: Yanan Beklerin büyük alevle küçük alev 
işaretleri arasında da yanma ayarı yapabilirsiniz. 
 

GENEL GÜVENLİK UYARILARI 

 Ocağı kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü 
çıkardığınızdan emin olunuz. 

 Ocağı paketinden çıkardığınızda, ocağın ve/veya kablosunun 
eksiksiz ve hasarsız olduğundan, cihazın alt kısmının darbeli 
olmadığından emin olunuz, aksi halde satıcınıza başvurunuz. 

 Bu ürün ev kullanımı için üretildiğinden ticari ve endüstriyel 
kullanıma uygun değildir. Başka herhangi bir maksatla kullanımı 
(Örnek; bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur. 

 Gaz hortumunu ve elektrik kordonunu ürününüzün ısınan 
bölümlerinden geçirmeyiniz. 

 Kolay tutuşan, yanıcı, parlayıcı malzemeleri cihazınızdan uzak 
tutunuz. 

 Cihazınız çalışırken ve/veya sıcakken yerini değiştirmeyiniz. 
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 Ocağınızı kullanmadığınız durumlarda, bütün düğmelerinin 
"KAPALI" konumda getirdikten sonra besleme musluğunu 
kapatınız. 

 Ocağınızı kendi halinde çalışmaya bırakmayınız, sık aralıklarla 
kontrol ediniz. 

 Ürünü taşırken, temizlerken veya ocağa bakım yaparken fişini 
elektrik prizinden çıkarınız. 

 Hiçbir zaman fişi prizden kablosunu çekerek çıkarmaya 
çalışmayınız. 

 Elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli ise kesinlikle ürüne 
dokunmayınız ve cihazı kullanmayınız. 

 Camlı ocak modellerinde; ocağınızın camı çatlar ve/veya 
kırılırsa, cihazı fişten çıkarınız ve kurcalamayınız. 

 Fazla ısıyı aşağıya doğru cama ileten tencereler kullanmayınız. 
 Tencereyi yanıcı bekin tam ortasına yerleştiriniz. 
 Ocağın üzerine keskin cisimler koymayınız. 
 Ocak üzerinde tencereyi dikkatli tutunuz, düşürmekten 

sakınınız. 
 Bu kılavuz içinde yer alan şekiller şematik olup ürününüz ile 

birebir uyum içerisinde olmayabilir. Ürünün üzerinde bulunan 
işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı 
dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre 
laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, 
ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.  

 Kapalı konserve kutularını ve cam kavanozları ısıtmayın. 
Kavanoz içerisinde oluşabilecek basınç kavanozun 
patlamasına neden olabilir.  

 Ürünün çalışması sırasında kenarları sıcak olacağından, 
yakınına yanıcı ve parlayıcı maddeler koymayınız.  

 Boş tencere ve kapları çalışan ocak gözleri üzerine koymayınız. 
Cam yüzey hasar görebilir.  

 Ürünün üst kısmına sıcak olabileceğini düşünerek plastik ve 
alüminyum kaplar konulmamalıdır.  
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ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİK 

 Ürün kullanımdayken ve kullanım sonrasında soğuyana kadar 
ürünün açıktaki kısımları ısınacaktır; çocuklar uzak tutulmalıdır. 

 Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayın. 
 Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj 

malzemelerini, çocukların ulaşamayacakları bir yerde 
muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif 
ederek çöpe atın.  

 

GAZ ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK 

 Gaz ekipmanları ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü 
çalışma yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından yapılmalıdır.  

 Gazlı ocaklar kullanıldıkları ortamda ısı ve buhar oluşumuna yol 
açarlar.  

 Mutfağınızın iyice havalandırıldığından emin olunuz. Doğal 
havalandırma çıkışlarını açık tutunuz ya da havalandırma ürünü 
(davlumbaz) kullanınız.  

 Gazlı ürünlerin düzgün çalışmaları için gerekli bakımlarını yetkili 
ve ehliyetli kişilere yaptırınız.  

 Gazlı ocak gözlerini düzenli olarak temizleyiniz.  
 Gaz ile ilgili acil durumlar için telefon numaralarını yerel gaz 

tedarikçinizden isteyiniz.  
 

Gaz kokusu aldığınızda yapmanız gerekenler 

 Ateş kullanmayın. Sigara içmeyin. Hiçbir elektrikli cihazın 
düğmesini çalıştırmayın. Sabit telefon ya da cep telefonu 
kullanmayın.  

 Gazlı ürünlerin ve gaz sayaçlarının üzerindeki tüm vanaları 
kapatın.  

 Kapıları ve pencereleri açın.  
 Hala gaz kokusu alıyorsanız, evden çıkın.  
 Komşuları uyarın.  
 İtfaiyeyi arayın. Evin dışındaki bir telefonu kullanın.  
 Güvenli olduğu bildirilene kadar eve girmeyin.  
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NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 Ürünün orjinal ambalajını saklayınız. 
 Ürünü orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma 

işaretlerine uyunuz. 
 Orjinal ambalajı yok ise; 
 

 Ürününüzün dış yüzeylerine gelebilecek darbelere karşı 
önlem alınız. Üzerine ağır yük koymayınız. 

 Taşıma sırasında ürününüzü (üst taraf yukarı gelecek 
şekilde) yere paralel konumda tutunuz/yerleştiriniz. 

 Tencere taşıyıcılarını birbirine temas etmeyecek şekilde 
ayrı taşıyınız. 

Ambalaj  

Tüm ambalaj malzemeleri çevreyi koruyan geri 
dönüştürülebilir niteliktedir.  Çevre korumaya 
katkıda bulunmak için ambalaj malzemesi 
atıklarını geri dönüşüm kutularına atınız. 

Eski Cihazların Elden Çıkarılması 

Eskiyen veya artık kullanılamayacak durumda olan cihazlar 
doğrudan çöp kutusuna atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik eski 
cihazlarda tekrar kullanabilecek ve işe yarayabilecek parçalar 
bulunabilir. Bunun dışında cihazların çalışmalarını sağlayan ve 
artık kullanılmayacak kadar eskidiğinde atık merkezlerine iletilen 
cihazların içinde doğaya ve çevreye zararlı olabilecek maddeler 
bulunabilir. Bu nedenle cihazınızı, üretici firmanıza danışarak 
şehrinizde öngörülen toplama merkezlerine vererek, elektrikli veya 
elektronik parçaların yeniden değerlendirilmelerini sağlayınız.   
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Kullanma kılavuzunun saklanması bu cihazın el değiştirmesi 
durumunda cihazın işleyişi konusunda bilgi sağlaması açısından 
bilgi vereceğinden önerilmektedir. 

Bu cihazı hurdaya ya da çöpe atmadan önce, çevreye ve insan 
sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarının engellenmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde bu cihaz uygunsuz bir atık olacaktır.  

Ürün üzerindeki bu sembol, cihazın ev atığı olarak 
değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık 
toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak 
amaçlıdır. Cihazın imha işlemi yerel çevre 
yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu cihazı 
yok etmek, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek 
için detaylı bilgiyi yetkili birimlerden temin 
edebilirsiniz. 

OCAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

1. Tencere taşıyıcıları
2. Kontrol düğmeleri
3. Ocak tabanı
4. İnox bek tablası
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Teknik Özellikler 

Model AIO5051X03 

Ocak Gözü Sayısı 4 Gözü Gazlı 
NG (G20/20MBAR) LPG (G30/30MBAR) 

Yardımcı Brülör (A) (1 Adet) 0,90 kW 0,90 kW 
Yarı Hızlı Brülör (SR) (2 Adet) 1,70 kW 1,70 kW 
Hızlı Brülör (R) (1 Adet) 2,90 kW 2,90 kW 
Wok Brülörü - - 
Toplam Güç 7,20 kW 7,20 kW 
Gaz Tüketimi 0,686 m3/h 522,53 g/h 
Elektrik Gücü 0,6 W 0,6 W 
Gaz Kategorisi II 2H3B/P II 2H3B/P 
Montaj Sınıfı 3 
Elektrik Beslemesi 220-240 V AC 50-60 Hz 
Gaz Kesme Emniyeti VAR 
Besleme Kablosu VAR (3G x 0,75 mm² 16 A 220 V ) 
Elektronik Ateşleme VAR 

Ürün Ölçüleri 580x510 mm 

*Türkiye’de sunulan modellerde FFD mevcuttur.

MODELLER 
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OCAKLARIN KULLANIMI 

GAZ BEKLERİ 

Gazın beklere dağılımı, düğmelerin çevrilmesi suretiyle 
gerçekleştirilir. İlgili semboller, modellere göre değişmekle birlikte, 
düğmelerin üzerinde ya da kontrol panelinde gösterilmiştir. 
Göstergede resmedilmiş sembollerle eşleştirmek için aşağıdaki 
ayarlamalar yapılabilir. 

1. Sağ arka bek kontrol düğmesi
2. Sol arka bek kontrol düğmesi
3. Sol ön bek kontrol düğmesi
4. Sağ ön bek kontrol düğmesi

BEKİN ATEŞLENMESİ 

Ocağınızda elektronik ateşleme yoksa ya da elektrik kesintisi 
esnasında bekleri ateşlemek için, çıplak ateşi bekin üzerine doğru 
tutun ve ilgili düğmeyi aşağı doğru bastırıp istediğiniz fonksiyona 
getirene dek saat istikametinin aksi yönünde çevirin. Minimum gaz 
dağılımı için, düğmeyi yukarıda belirtilen işarete gelene kadar 
çevirin. Gaz ayarı her zaman maksimum ve minimum 

dereceleri arasında yapılmalı, hiçbir suretle maksimum ve 

1

2

3

4
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kapalı (off) pozisyonu arasında gerçekleştirilmemelidir. Bek 
ateşini kapatmak için düğmeyi, ‘gaz musluğu kapalı’ pozisyonuna 
gelene kadar saat yönünde çeviriniz.   

ATEŞLEME DÜĞMELİ MODELLER  (Otomatik Ateşleme) 

Her hangi bir bek (göz) yakmak için, ilgili düğmeyi aşağı doğru 
bastırıp en yüksek alev konumuna getirmek gerekir. Yanma 
gerçekleştiğinde, düğmeyi çevirmek suretiyle istenilen alev 
yoğunluğu ayarlanabilir.         

 

 

 

 

 

                                 DOĞRU                                  YANLIŞ 

Şekil 1. 
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 Ocağın doğru çalışması için ızgaraların ve bek parçalarının
doğru konumlandırılmış olması gerekmektedir.(Şekil 1)

 Ocağınızın alevinin mavi renkte ve sessiz çalıştığından emin
olunuz. Eğer ocak ilk yakma sırasında alev, sarı renkli olarak
yanıyorsa ya da sesli çalışıyorsa ocağı kapatarak beklerin tam
olarak oturduğundan emin olunuz. Yanışta değişiklik olmuyorsa
yetkili servise müracaat ediniz.

Beklerin çalıştırılması ve güç seviyeleri 
Seçilen bekin kontrol düğmesini büyük alev noktasına gelene 
kadar sola doğru çeviriniz. Kontrol düğmesine bastığınızda, 
otomatik ateşleme sistemi sayesinde tüm ateşleme bujilerinde 
kıvılcım oluşarak bek alev alır. Bek alev aldıktan bir kaç saniye 
sonra düğmeyi bırakarak kontrol düğmesini büyük alev ve küçük 
alev arasında istediğiniz pozisyona getirerek alev ayarını 
yapabilirsiniz. (Şekil 2) 

   Daire: Kapalı Konum 

  Ateşleme Konumu 

  Büyük Alev: Maksimum Gaz Dağıtımı 

  Küçük Alev: Minimum Gaz Dağıtımı 

Şekil 2. 

BÜYÜK 
ALEV

KÜÇÜK 
ALEV

KAPALI
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Düğmeyi bıraktığınızda alev sönüyor ise; kontrol düğmesini kapalı 
konuma getiriniz. Ve yukarıdaki adımları tekrarlayınız. Bu kez 
kumanda düğmesini 10 sn kadar basılı tutunuz. 
 
UYARI; 
Ateşleme sistemini 15 saniyeden uzun süre kullanmayınız.  
 
Bek alevlerinin kazara sönmüş olması durumunda, bek 
kontrolü kapatılır ve en az 1 dakika içinde bek tekrar 
ateşlenmez. 
 

Beklerin kapatılması 
Ocağı kapatmak için kontrol düğmesini sağa doğru çevirerek 
kapalı konuma getiriniz. 
 
Alev sönme emniyeti (FFD) 
Ocağınızdaki tüm bekler alevin herhangi bir sebeple sönmesi (su 
taşması, rüzgar, vb.) riskine karşı alev sönme emniyeti sistemi ile 
donatılmıştır. Alev, bek düğmesi açık iken söndüğünde bu sistem 
beke giden gazı keserek ortamın gaz ile dolmasını engeller. Bekin 
yanması emniyet nedeni ile kesildiğinde, ocağın bek düğmesini 
kapalı konuma getirerek yakma işlemini tekrarlayınız. 
 

 
 

Şekil 3. 
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Doğru beki kullanmak 
 Yüksek verim almak için tencere çapı ve bek gücü uyumlu 

olmalıdır. Uygun bek ve tencere çapları tabloda belirtilmiştir. 
 En uygun beki belirlemek için, tencere çapını ve hacmini dikkate 

alınız. 
 
 TENCERE ÇAPLARI 

Bekler En Küçük Çap (cm) En Büyük Çap (cm) 
Yardımcı Bek (A) 12 16 

Yarı Kuvvetli Bek 
(SR) 

14 20 

Kuvvetli Bek (R) 18 24 

WOK Bek 22 26 

Izgaraların Kullanımı ve Öneriler 

Ocak üzerinde bulunan tencere ızgaraları, ocağın güvenli 
kullanımı için dizayn edilmiştir. Kullanım öncesinde ızgaraların 
doğru yerleştirildiğinden ve lastik ayaklarının tam olduğundan 
emin olunuz.  
 Izgaralar üzerine dengesizlik oluşturabilecek tabanı deforme 

olmuş kaplar koymayınız. 

 

 

 

 

 Enerji kaybına uğramamak için kapaksız veya yarı kapalı 
pişirme yapmayınız. 
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 Bek kapakları üzerine doğrudan kap koymayınız mutlaka ızgara 
kullanınız. 

 

 

 

 

 Pişirme kabını bekin üzerine ortalayınız. Ortalanmadan 
yerleştirilen kaplar devrilebilir. Büyük kapları düğme tarafına 
koymayınız düğmeler hasar görebilir. Tencereyi ızgaraların 
üzerlerine çarpmayınız. 

 

 Bek tablasına darbe gelmemesine dikkat ediniz. Tabla üzerine 
ağır nesneler koymayınız. 

 Tencerelerin boş bir şekilde ısıtmayınız. Tencere tabanı 
deforme olabilir. Tabanda biriken ısı bek tablası yüzeyine zarar 
verebilir. 

 Yüzey sıcakken soğuk sıvılar cam yüzeyine ya da bekler 
üzerine dökülmemelidir. 

 Ocağın üzerine keskin cisimler koymayınız. 
 Fazla ısıyı alt yüzeye doğru yönlendiren tencereler 

kullanmayınız. 
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 Olası yangın durumlarında alevleri su ile söndürmeye 
çalışmayınız. Ocağın elektrik devresini kapatarak alevi 
battaniye ya da havayı kesecek bir malzeme ile söndürünüz. 

 Bu cihaz herhangi bir zamanlayıcı ya da uzaktan kumanda ile 
çalışmamaktadır. 

Uyarı; 

 Ocağın kullanımı esnasında beklerin sıcaklıklarının yüksek 
olmasından dolayı, cihazı mutfakta kullanılırken yalnız 
bırakmayınız ve çocukların yakında olmamalarına dikkat ediniz. 

 Sıvı ve katı yağ kullanımlarında parlama riskine karşı 
yiyeceklerin gözetim altında pişirilmesine dikkat ediniz. 

 Ocak yanarken, parlayıcı maddeler ile yaklaşmayınız. 
 

CİHAZIN KURULUMU 

Kurulum,  talimatlara göre yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır.  
Firmamız, yanlış kurulumdan dolayı insanlara, hayvanlara veya 
eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

KURULUM ÖNCESİ UYARILARI 

DİKKAT: Montajdan önce,  ocağınızın altına yapıştırılmış olan 
etiketteki gaz tipi ve gaz basıncını evinizdeki değerlere uygun olup 
olmadığını kontrol ediniz. İlerde muhtemel gaz tipi değişiklikleriniz 
için yetkili servisi çağırınız. 

 Ocak ambalajından çıkarıldığında, ocağın sağlam, darbesiz ve 
sorunsuz olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir şüphe 
durumunda satıcınıza başvurunuz. 

 Kurulum süresince ocağın ana şalterden elektrik bağlantısını 
kesiniz. 

 Ankastre ocakların düzgün çalışması için montajının yapılacağı 
tezgâh ölçülerinin ve malzemelerinin doğru olması ayrıca 
tezgâhın sıcaklık artışına dayanıklı olması gerekmektedir. 
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Ocağın gövdeye sabitlemek için aşağıdaki talimatları 

uygulayın: 

Yabancı maddelerin ve sıvıların ocak ile tezgah arasına girmesini 
engellemek için, ürününüzle birlikte verilen yapışkanlı bandı 
montaj öncesinde tezgah yuvasının çevresine üst üste 
gelmeyecek şekilde yapıştırınız. 

Ocağınızın, dikkatlice tezgah üzerindeki açıklığa, montaj yuvasını 
ortalayacak şekilde yerleştiriniz. 

Ocağınızı verilen montaj sacı ve vidalarını kullanarak tezgaha 
sabitleyebilirsiniz.  

Ocakların kurulması için lütfen aşağıdaki şekilleri dikkatle 
inceleyiniz. 

 CİHAZIN MONTAJ BİLGİLERİ 

UYARI; Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere göre sadece iyi 

havalandırılmış yerlerde tesis edilmelidir. Bu cihazı tesis 

etmeden veya kullanmadan önce talimatları okuyunuz. 

UYARI; Bu cihaz bir yanma ürünlerini tahliye tertibatına 

bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj 

yönetmeliklerine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. 

Havalandırma ile ilgili şartlara özel özen gösterilmelidir 

Montaj elemanı, havalandırma ve yanmış gazların tahliyesini 
ilgilendiren kanun ve normları gözetmek zorundadır. 

 Ocağınız piyasada bulunan standart tezgahlara kurulabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. 

 Tezgah yüzeyinde ve tezgah altındaki ara bölmelerde kullanılan 
malzemeler en az 100 °C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. 

 Ocak ile tezgah duvarları arasında güvenli bir mesafe 
bırakılmalıdır. (Şekil 4) 
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 Tezgah üzerinde ocak için açılacak boşluk şekildeki gibi 
olmalıdır. (Şekil 4) 

 Ocak tabanı ile bölme arasındaki mesafe en az 25 mm 
olmalıdır. (Şekil 5) 

 

Şekil 4. 

 Ocak üstü ile diğer cihaz(örneğin havalandırma aspiratörü) 
arasındaki mesafe en az 700 mm olmalıdır. (Şekil 5) 

 60 cm ocaklar soğutucu bir sistemi olmayan bir ankastre fırın 
üzerine yerleştirilecek ise; doğru hava sirkülasyonunun 
sağlanması için mobilyada en az 300 cm² havalandırma 
deliğinin oluşturulması tavsiye edilir. 75 veya 90 cm ocak 
yerleştirilecek ise, fırının soğutucu fanının olması gereklidir. 

 
 
 
 
 

MIN. 700 mm 
 
 
                                  

 
 

Şekil 5. 
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Yanmış gazın tahliyesi 
 
 Yanma için gerekli hava, ocağın bulunduğu ortamdan alınır ve 

çıkan yanmış gazlar ortama verilir. Ocağın güvenli çalışması 
için iyi bir ortam havalandırması şarttır. Ortam hacmine göre 
belirlenmiş havalandırma açıklıkları tabloda verilmiştir. (Tablo 
1) 

 Yanmış gazlar, bacalı davlumbaz vasıtasıyla tahliye edilmelidir. 
 Eğer davlumbaz kullanılmıyorsa, mutfak hacminin en az 3-5 

katı havayı tahliye edebileceği garanti olan ve mutfağın bina 
dışına bakan duvarına veya penceresine monta edilecek bir 
elektrikli vantilatör kullanılmalıdır. (Şekil 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                1. Ocak 

                                                                                2. Aspiratör 
                                                                                3. Elektrikli Vantilatör 
                                                                                4. Havalandırma Açıklığı                                    

 Şekil 6. 
ODA HACMİ (m³) 

HAVALANDIRMA 
AÇIKLIĞI (cm²) 

5 m³ den küçük En az 100 cm² 

5m³ ile 10 m³ 
arasında En az 50 cm² 

10³ m den büyük Gerekmez² 
                                                         

 

Bodrum veya kiler En az 65 cm² 

Tablo 1 
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Ocağın tezgaha montajı  
 Yabancı maddelerin ve sıvıların ocak ile tezgah arasına 

girmesini engellemek için, ürününüzle birlikte verilen contayı 
montaj öncesinde tezgah yuvasının çevresine üst üste 
gelmeyecek şekilde yapıştırınız.(Şekil 7)   

 Ocağınızın, dikkatlice tezgah üzerindeki açıklığa, montaj 
yuvasını ortalayacak şekilde yerleştiriniz.  

 Ocağınızı verilen montaj sacı ve vidalarını kullanarak taban da 
işaretli yerlerden tezgaha sabitleyiniz. (Şekil 7 ve 8)  

 
Tezgah 

                          Conta 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. 
 
 
 
 

MONTAJ KELEPÇESİ 

 
Şekil 8. 

Montaj Kelepçesi 
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ELEKTRİK BAĞLANTISI 

 Elektrik bağlantısı yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından 
yapılmalıdır. 

 Ocağınızın elektrik kablosu sıcak bölgelerden geçirmemelidir. 
 Ocağın besleme kablosu hasarlandığında, bu kablo özel bir 

kablo acentesi ya da yetkili servis tarafından temin edilen özel 
bir kablo grubu ile değiştirilmelidir 

 Fazla ısınmaya ve yangına sebebiyet verebileceğinden, elektrik 
bağlantısı için redüktör, adaptör ve şalter kullanmayınız. 

 Şebeke kablosunu mutlaka topraklı prize takınız. Üretici firma, 
bu kurala uyulmadığı takdirde, tüm sorumluluklardan muaf 
olacağını ilan eder.  

 Elektrik şebekesi besleme verileri ürünün tip etiketinde belirtilen 
verilerle aynı olmalıdır. 

GAZ BAĞLANTISI 

Bu talimatlar sadece ehliyet sahibi uzman personel icin 
hazırlanmıştır, ekipmanın kurulumu geçerli standartlara uygun 
olmalıdır. 

Tüm işler elektrik bağlantısı kesilmiş durumda yapılmalıdır. 

UYARI; Bu cihazın ayar şartları etikette belirtilmiştir (veya veri 

plakasında)  

UYARI; Cihazı yerleştirmeden önce, yerel dağıtım 

şartlarından (gaz cinsi ve gaz basıncı) ve cihaz ayarının uygun 

olduğundan emin olun. 

 

Ocak üzerindeki değer plakası, ocakla birlikte kullanılması 
tasarlanmış, olan gaz türünü göstermektedir. Ana gaz kaynağına 
veya gaz tüpüne yapılan bağlantı, cihazın verilecek gaz türüne 
göre ayarlandığı kontrol edildikten sonra gerçekleştirilmelidir. 
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Doğru şekilde ayarlanmışsa aşağıdaki paragraflardaki talimatlara 
bakınız; 

Üründe kullanılacak olan  LPG dedantörlerde TSE damgasının 
ve 300 mmSS (30 mbar) çıkış basıncında olması gerektiğine 
dikkat ediniz. 
Doğalgaz basıncı 200 mmSS (20 mbar)’dır. Doğalgaz dönüşümü 
için mutlaka yetkili servislerimize başvurunuz. 
Sadece ulusal standartlara uyumlu olan boru, pul veya conta pulu 
kullanın.  

Bazı modeller için konik bağlantının zorunlu olduğu ülkelerde 
montaj için konik bir bağlantı verilmektedir, bu durumda konik 
bağlantı parçası ocağa bağlanmalıdır. 

Ocak, gaz kaynağına esnek hortumla bağlanılacak ise, hortumun 
uzunluğu en fazla 120 cm olmalıdır. 

Takılacak esnek hortumun herhangi bir yolla bir üniteye tahsis 
edilen yerin hareketli kısımlarıyla (örneğin, bir çekmece) temas 
etmemesi ve bir tıkanıklığa sebebiyet verebileceği muhtemel olan 
herhangi bir bölgeden geçirilmemelidir 
 
Gaz tesisatı kurulumu ile ilgili işlemlere başlamadan önce lütfen 
gaz beslemesini kesin. 

Bağlantı işlemini ocak bağlantı rekorları ve borulara hiçbir baskı 
oluşturmayacak şekilde yapınız. Borunun dolanıp herhangi bir 
tıkanıklığa sebep vermemesine ya da keskin köşelere temas 
etmediğinden emin olunuz. 

Kullanacağınız gaz hortumunun TSE damgalı olmasına, sıcak 
bölgelerden geçmemesine dikkat ediniz. 
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NOT: Ocağınızın gaz hortumu hasarsız olsa bile 4-5 yılda bir 

yenileyiniz. 

NOT: Bağlantı yapıldıktan sonra sabunlu su yardımıyla 

borularda sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz. Ateş 

kullanmayınız. 

Gaz hortumunu ilave ağırlıklara maruz bırakmayınız. 

Montaj için aşağıdaki sıralamayı uygulayın; 

1. Sırasıyla; Erkek adaptör silindirik, Conta, Dişi gaz adaptörü 
konik– silindirik veya silindirik parçalarını bağlayın, 

2. Boruları pozisyona sokmak için anahtarlarla bağlantı 
yerlerini sıkın, 

3. Sert bakır boru veya esnek çelik boru kullanarak ana gaz 
kaynağına C rakoru takın. 

UYARI; Sabunlu bir çözelti yardımıyla son kez borularda 

sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve asla ateş kullanmayın. 

OCAĞIN FARKLI GAZ TÜRLERİNE AYARLANMASI 

Bu talimatlar sadece ehliyet sahibi uzman personel için 
hazırlanmıştır, ekipmanın kurulumu geçerli standartlara uygun 
olmalıdır.  
 Tüm işlemler elektrik bağlantısı kesilmiş durumda yapılmalıdır.   
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Ocağın dönüşümünü gerçekleştirmek için, üzerinde bulunan bek 
kapaklarını ve alev halkalarını kaldırınız. Enjektörleri aşağıda 
bulunan şekle uygun olarak sökerek kullanma kılavuzunda 
belirtilen uygun çaplardaki enjektörler ile değiştiriniz. 7 mm 
anahtarı bu işlemler için kullanınız. Ocağın düğmelerini ve lastik 
contalarını çıkartarak valf ayar vidasını görecek konumda ince 
uçlu düz tornavida yardımı ile işleminizi gerçekleştiriniz. Kısık alev 
konumunun ayarlanması için valf üzerinde bulunan gaz ayar 
vidasını çevirerek minimum gaz ayar debisini ayarlayınız. Bu 
işlemi değiştirmiş olduğunuz bekin yanıcı grubunu üzerine takarak 
ocağı yakıp, düğme ayarını minimuma getirdikten sonra bu ayarı 
yapınız. 
Debi ayar vidası LPG ocakların doğalgaza dönüştürülmesinde 
gevşetilmeli, doğalgazdan LPG’ye çevriminde ise sıkıştırılmalıdır. 
Ocağın dönüşümü gerçekleştirildikten sonra ilk olarak lastik 
contalarını daha sonra da düğmelerini takarak dönüşüm işlemini 
tamamlayınız. 
Bu talimatlar, yetkili servis tarafından uygulanmalıdır. Ürün 
yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak ve doğru şekilde monte 
edilmelidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce ocağın elektrik 
bağlantıları mutlaka kesilmelidir. 
Ocak üzerindeki tip etiketi, ocakla birlikte kullanılması tasarlanmış, 
olan gaz türünü göstermektedir. 
Enjektörlerin takma işlemi tamamlandıktan sonra gaz 

sızdırmazlığını köpük ile kontrol ediniz. Bu işlem için 

enjektörlerin dibine köpük sürünüz. Enjektörün üstüne 

parmağınızla gaz çıkışını kapatacak şekilde basınız ve 

enjektörün bağlandığı yerlerde kabarcıklar oluşup 

oluşmadığını kontrol ediniz. 
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GAZLI YANICILAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER 

Yardımcı Brülör 
(A) 

Yarı Hızlı Brülör 
(SR) 

Hızlı Brülör 
(R) 

NG 

(G20/20 
MBAR) 

Nominal 
Değerler 

0,90 kW 1,70 kW 2,90 kW 

Enjektör 
Çapı 

0,72 mm 0,97 mm 1,10 mm 

LPG 

(G30/30 
MBAR)

Nominal 
Değerler 

0,90 kW 1,70 kW 2,90 kW 

Enjektör 
Çapı 

0,50 mm 0,65 mm 0,80 mm 

Not: Bek tablası üzerindeki bek konumları modeller bölümünde 
detaylı olarak belirtilmiştir. 

1 Nitril/ Klingirik Conta 
2 Dirsek 
3 LPG Hortum Girişi 

Doğalgaz LPG dönüşümü esnasında yukarıdaki şekilde 

gösterimi yapılmış olan LPG hortum girişini arada conta 

kullanarak montajı tamamlayınız. 
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OCAK ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

 Ocak üzerinde düzgün tabanlı tencereler kullanınız. Bu şekilde ısı 
enerjisi maksimum kullanılmış olur. 

 Dışa dönük (dış bükey) tabanlı tencereler kullanılmaması tavsiye 
edilir. 

 Uygun çapta tencereler kullanınız. Mümkün olduğu kadar, ocak 
çapında küçük tencereler kullanmayınız. Küçük çaplı tencereler 
kullanıldığında; ocak üzerinde taşmalara sebep olabileceği gibi, 
ocağın verimini de düşürür. 

 Ocak üstünde kuru tabanlı tencereler kullanınız. Tencere  kapağını,   
özellikle  ıslak kapakları ocağın üstüne koymayınız. 

 Ocağı kullandıktan sonra ıslak bezle siliniz. Fakat kirlenmiş ise 
deterjanlı su ile iyice temizleyiniz.   Ocağı temizledikten sonra, 
üstünün kuruması için birkaç dakika ısıtınız. Uzun bir zaman 
kullanmayacaksınız;  üst kısmını makine yağı ile yağlayarak ince bir 
yağ tabakası oluşmasını sağlayınız. 

  TEMİZLİK VE BAKIM 

Temizlik ve bakım yapmadan önce lütfen aşağıdaki kurallara 

mutlaka uyunuz. 

UYARI; Bir gaz pişirme cihazının kullanılmasıyla, bulunduğu 

odada nem ve ısı ve yanma ürünleri ortaya çıkar. Özellikle 

cihaz kullanımdayken mutfağın iyi havalandırıldığından emin 

olunuz; doğal havalandırma deliklerini muhafaza ediniz veya 

bir mekanik havalandırma tertibatı taktırınız. 

UYARI; Cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtma gibi 

diğer amaçlarla kullanılmamalıdır. 
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 Emniyet tedbiri olarak kapatınız. Eğer cihazınız doğalgaza ayarlı ise 
doğalgaz musluğunu kapatınız. LPG ocaklar için dedantörü 
kapatınız. 

 Cihazınızın fişini prizden çekiniz. 
 Ocak sıcak ise soğumasını bekleyiniz. 
 Cam ocağınızın ve ızgaralarını uzun ömürlü kullanabilmeniz için 

uygun temizlik maddeleri ile belirli aralıklarla temizlemeniz 
gerekmektedir. 

 Paslanmaz yüzeylerde temizlik, çelik yüzeye uygun şekilde 
kullanılmalı, temizlik sonrasında yüzey tercihen yumuşak deri 
parçası ile kurulanmalıdır. 

 Ateşleme sistemine zarar vermemek için bekler yerinde yokken 
ocağın ateşleme sistemini kullanmayınız. 

 Buji ve emniyet sistemini sağlayan termokuplu temizlik sonrasında 
temizleyerek kuru bir şekilde bekleri yerleştiriniz 

 Üst yanıcı kafaları belirli aralıklarla sabunlu su ile yıkayıp yumuşak 
fırça ile gaz çıkan kanalları temizleyiniz ve kurulayınız. Yanıcı 
kafaları yerine takarken yerlerine oturtmaya dikkat ediniz. 

 Ocağınızı temizlerken asit, tiner, benzin veya bu tür kimyevi 
maddeler kullanmayınız. 

 Cam ocağınızın ve ızgaralarını uzun ömürlü kullanabilmeniz için 
uygun temizlik maddeleri ile temizlemeniz gerekmektedir. 

 Lekeler ve yağ cam için uygun temizleyicilerle temizlenmelidir.  
 Kesinlikle çok kuvvetli temizlik maddeleri, leke çıkarıcılar ve çizici 

deterjan, bulaşık teli ve süngeri kullanmayınız. 
 Tencerelerin boş bir şekilde ısınmasına müsade etmeyiniz tabanda 

biriken ısı cam yüzeyine zarar verebilir. 
 Yüzey sıcakken soğuk sıvılar cam yüzeyine ya da yanıcı gözler 

üzerine dökülmemelidir. Termal şok nedeniyle cam çatlayabilir. 
Ocağınızı en iyi durumda muhafaza etmek için, her kullanımdan 
sonra soğumasını bekleyerek düzenli olarak temizleyin 
Temizlik esnasında kesinlikle kumanda düğmelerini yerinden 

çıkarmayın.  
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Emaye parçalar  

Tüm emaye parçalar sabunlu su ve uygun deterjanlar kullanarak, 
bir sünger vasıtasıyla temizlenmelidir. İşlemden sonra ocak iyice 
kurulanmalıdır. 
Izgara 

Emaye ızgaralar bulaşık makinesinde yıkanabilir. 
Bek                                                      
İki parçadan oluşan bekler, uygun deterjan kullanılarak 
temizlenebilir. 
Temizlik işleminden sonra bekler iyice kurulanmalı ve dikkatlice 
yerlerine konulmalıdır. 
Elektronik ateşlemeli modellerde elektrotunun her zaman temiz 
kalmasını sağlayınız. 
Emniyet ventilli modellerde ventilini, işlevini hatasız sürdürmesi 
için temizleyiniz 
İşlem tamamlandıktan sonra, bekler yerlerine doğru olarak 
yerleştirilmelidir. 
Elektronik ateşleme sistemine zarar vermemek için, bekler yerinde 
değilken ateşleme sistemi kullanılmamalıdır. 
 

 YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI 

GEREKEN İŞLEMLER  

 
Hiç bir durumda cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Ürüne 
müdahale sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Servis 
çağırmadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. Bu bölümdeki 
talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz yetkili servise 
başvurunuz. 
 
Kumanda düğmelerine basıldığında çakmak çalışmıyor. 
• Ocağın elektrik bağlantıları düzgün mü? 
• Sigorta atmış olabilir. 
• Çakmak temiz mi? 
• Ocaklar (brülör, bek şapkası vb.) düzgün yerleştirilmiş mi? 
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Sadece bir kumanda düğmesine basılıyor ama tüm çakmaklar 
çalışıyor. 
• Bu bir arıza değildir. Çakmak sistemiz merkezidir ve tüm çakmaklar 
aynı anda çalışır. 
 
Çakmaklar çalışıyor ama ocak gözleri yanmıyor. 
• Ocağa giren gaz hortumu ezilmiş olabilir. 
• Ana gaz musluğu kapalı olabilir 
• Kullandığınız gaz tüpü veya deposu boş olabilir. 
• Ocağı yeni kurmuşsanız veya tüpü değiştirmişseniz, kumanda 
düğmesini bir iki saniye açık tutun(gaz ocağa ulaşana kadar). 
 
Düğmeyi bırakır bırakmaz ateş sönüyor. 
• Ocak yandıktan sonra, bir iki saniye kumanda düğmesini aşağı 
bastırmaya devam edin. 
• Kumanda düğmesinin altındaki contalar çıkmış olabilir. 
• Ortamdaki güçlü bir hava akımı ocağı söndürebilir. 
• Ocak parçalarının (bek şapkası, brülör vb.) tam ve yerinde olmasına 
dikkat edin. 
 
Düğme kısık durumdayken ateş sönüyor veya çok yüksek yanıyor. 
• Ortamdaki güçlü bir hava akımı ocağı söndürebilir. 
• Takılı olan enjektörler ve kullanılan gaz arasındaki uygun kontrol 
edilmelidir. 
 
Alevler düzensiz ve kararsız yanıyor. 
• Ocak gözlerinin (Bek şapkası ve brülörlerinin) ve enjektörlerinin temiz 
olmasına dikkat edin. Bek şapkası ve brülörlerinin yerlerine düzgün 
oturtulduğundan emin olunmalıdır. 
 
Pişirme sırasında düğmeler ısınıyor. 
• Kumanda düğmelerinin yanındaki ocaklarda küçük pişirme kabı 
kullanın. Büyük pişirme kabı düğmelerden uzağa konulmalıdır. Tavayı 
ocağın ortasına yerleştirin; tava ve kaplar düğmelere doğru 
taşmamalıdır. 
 
Ocak tablası üzerinde sararmalar oluşuyor. 
• Ocağınızda elektrikle çalışan bir göz bulunuyorsa, bu kısımda bulunan 
ısıtıcı elemanın çalışması sonrasında ocak tablası üzerinde sararma 
oluşabilir. Bu durum bir hata değildir. Ürün değişimine neden teşkil 
etmemektedir. 
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ÜRÜN BİLGİ FİŞİ 

 
Ürün ısınırken ve soğurken metal sesleri geliyor. 
• Bu bir arıza değildir. Metal parçalar ısındığı zaman genleşerek ses 
çıkarabilir. 
 

 

 

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe 

2009/125/EC dayanılarak, Ev Tipi Ocaklar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım 

Gereklerine Dair Avrupa Birliğinin (EU) 66/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne 

paralel olarak aşağıdaki ürün bilgileri verilmiştir. 

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi  

Marka ESTY  

Model tanımlayıcı AIO5051X03  

Ürün Tipi Ankastre Gazlı Ocak  

  Sembol Değer Birim  

Gazlı brülör sayısı   4    

Sağ arka brülörün enerji 
verimi 

EE gazlı brülör 59,2 %  

Sağ ön brülörün enerji verimi EE gazlı brülör - %  

Sol arka brülörün enerji 
verimi 

EE gazlı brülör 59,2 %  

Sol ön brülörün enerji verimi EE gazlı brülör 62,5 %  

Gazlı Ocak için enerji 
verimliliği 

EE Gazlı Ocak 60,3 %  

 

Ürünün özelliklerini belirlemek amacıyla, eko‑tasarım gerekliliklerine 

uygun olarak, ölçüm ve hesaplamalar aşağıda verilen standartla 

belirlenmiştir. 

EN 30-2-1 

 

 

 



1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 
bașlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı 
firmamız tarafından garanti süresince garanti 
kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması 
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür. 
Bu süre mala ilișkin arızanın servis istasyonuna, 
servis istasyonunun olmaması durumunda, 
malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı 
veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden 
itibaren bașlar. Malın arızasının, 10 iș günü içinde 
giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın 
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere 
sahip bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis
etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme 
ve ișçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı 
arızalanması halinde, ișçilik masrafı, değiștirilen 
parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında 
hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlașılması durumunda 
tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek 
sözleșmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satıș bedelinden 
indirim isteme,
c) Așırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün 
masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiștirilmesini isteme,seçimlilik haklarından birini 
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi 
yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması 
halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin așılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis 
istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın 
bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini 
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiștirilmesinin 
satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde 
getirecek olması halinde tüketici, sözleșmeden 
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim 
haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı 
sıra așağıda açıklanan koșullarda, ürün garanti 
kapsamına girmez.

MÜȘTERİ SERVİS VE GARANTİ
a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında 
tahrifat yapıldığı haller,
b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili 
servisleri haricinde kișilerin cihazın tamir ve tadiline 
müdahale etmesi sonucu olușan arızalar,
c) Cihaza bağlanan dıș donanımdan (regülatör, 
kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d) Anormal voltaj düșüklüğü veya fazlalığından, 
hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde 
belirtilenden farklı bir șebeke gerilimine 
bağlanmasıyla olușan arızalar,
e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleștirme 
sonucu (düșme, așırı sarsılma, darbe vs.) 
olușabilecek arızalar,
f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen 
dıș ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar 
ve arızalar,
g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, 
deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar. Garanti 
Belgesi’nin tekemmül ettirilerek tüketiciye 
verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın 
aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere 
aittir. Tüketiciler; Șikayet ve itirazlar için tüketici 
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine 
bașvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak 
çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müșterinin 
Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti 
belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne 
garanti dıșı ișlem uygulanır. Ürün yanında satın 
alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün 
garantisinin dıșında tutulur. Kullanma kılavuzunda 
zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiștirilmesi 
gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti 
dıșındadır.

SILVERLINE tarafından verilen bu garanti 
ürünün normalin dıșında kullanılmasından 
doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı 
gibi, așağıdaki durumlarda garanti dıșıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve 
arızalar,

2.Ürünün müșteriye tesliminden sonraki yükleme, 
boșaltma ve tașıma sırasında olușan hasar ve 
arızalar,

3. Voltaj düșüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik 
tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı 
voltajda kullanma nedenlerinden meydana 
gelecek hasar ve arızalar,

4. Yangın ve yıldırım düșmesi ile meydana gelecek 
hasar ve arızalar,



5. İmalatçının verdiği parçalar dıșında herhangi bir 
parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak 
arızalar,

6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,

7.Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün 
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça bulundurma süresi.)

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye 
verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı 
satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. 
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün 
üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya 
tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Müșteri Seçimlik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlașılması durumunda 
tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek 
sözleșmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satıș bedelinden 
indirim isteme,
c) Așırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün 
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın 
ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile 
değiștirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini 
kullanabilir.
Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.

2. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması 
halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin așılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis 
istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın 
bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini 
satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın 

www.esty.com.tr

ayıpsız misli ile değiștirilmesinin satıcı için orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde 
tüketici,sözleșmeden dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. 
Tüketiciler; Șikayet ve itirazlar için tüketici 
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine 
bașvurabilir.
Size en yakın Silverline Yetkili Servis acentesini 
öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili 
servis listesine bașvurabilirsiniz. Listeniz 1–2 yıldan 
eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve 
sorularınıza cevap alabilmek için            SILVERLINE 
DANIȘMA HATTI 444 4 758’i          .zinisrilibayara

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar 
(WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Birliği 
Yönergesine uygun biçimde ișaretlenmiștir. 
AEEE, hem kirletici maddeleri (bunlar çevre 
üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir) hem 
de temel bileșenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) 
içerir. Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, 
çevreye ve insan sağlığına karșı potansiyel negatif 
sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Tüm 
kirleticilerin düzgün bir șekilde bertaraf edilmesi 
ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve 
dönüștürülmesi için AEEE’nin özel ișlemlere tabi 
tutulması önemlidir. Kișiler, AEEE’nin bir çevre 
sorununa dönüșmemesini sağlamakta önemli bir 
rol üstlenir; bazı basit kuralların izlenmesi gerekir:
•AEEE’lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır.
•AEEE’ler, belediye veya kayıtlı șirketler tarafından 
yönetilen ilgili toplama noktalarına teslim 
edilmelidir. Pek çok ülkede, büyük AEEE’ler için 
evden toplama hizmeti verilir.
•Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya 
verilebilir ve satıcı yeni teslim ettiği cihaz bașına bir 
adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı teslim 
alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen 
ekipman ile aynı türden ve aynı fonksiyonlara 
sahip olması gerekir. 

Üretim Yeri: BR Dizayn Mobilya İnșaat ve Isıtma 
ve Soğutma Sistemleri A.Ș. 
Adres: Organize Sanayi Bölgesi, 14. Cadde 
No:2 Eskișehir Tel: (0222) 236 16 10 

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak
değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık 
toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak 
amaçlıdır. Ürünün imha ișlemi yerel çevre 
yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

444 4 758



Revizyon Tarihi: 29.02.2019

İL İLÇE SERVİS ÜNVANI YETKİLİ KİŞİ YAZIŞMA ADRESİ TELEFON:

KOZAN LİDER SOĞUTMA HÜSEYİN KURT TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO.65‐A 0 322 515 08 85

MERKEZ  PRESTİJ TEKNİK VOLKAN AKYÜZ HUZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI NO: 329 YASİN IŞIK APT. 0 322 247 06 17

CEYHAN HÜSEYİN DEMİR HÜSEYİN DEMİR B.KIRIM MH.4 SK.NO:8/A 0 322 613 17 77

MERKEZ  MARMARA TEKNİK SOĞUTMA ÜMİT SUBUTAN SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A 0 416 213 07 06

KAHTA EGE SOĞUTMA YALÇIN EGE FIRAT MAH. M.AKİF CAD.NO: 101 /B  0 416 725 95 60

GÖLBAŞI EFEBEY TİCARET HAKAN DEMİREL YENİ MAHALLE NAMIK KEMAL CADDESİ NO:63 0 416 782 00 15

MERKEZ  FATİH SOĞUTMA  FATİH ÇOMAK CUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO:13 0 272 214 51 33

DİNAR YILDIRIM TEKNİK SERVİS MEHMET SİNAN YILDIRIM CAMİKEBİR MAH. SUÇIKAN CAD. NO 61  0 544 353 00 12

MERKEZ  AĞRI YETKİLİ SERVİS LEVENT BUDAK 29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ARKASI SEVGİ APT.ALTI 0 472 215 99 36

PATNOS AĞLAMAZ TEKNİK MESUT AĞLAMAZ CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16 0 472 616 61 81

AKSARAY MERKEZ  UYAR SOĞUTMA CİHAN UYAR MEYDAN MAH. 975 SOK. OĞUZ ÇELİK APT. ALTI NO:1 0 382 212 88 89

MERKEZ  ELİT TEKNİK GÖKHAN ÖZSOY PİRİNÇÇİ MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C  0 358 201 00 05

MERZİFON MERKEZ SERVİS SERDAR ERTÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ‐ MERZİFON‐FABRİKA 444 4 758

ÇANKAYA BAY TEKNİK MUSA KARABAY BİRLİK MAH. 457.SK. NO:5/A 0 312 495 50 28

ÇANKAYA YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS  A.OĞUZ KELEŞ MÜRSEL ULUÇ MAH İLKER CAD 142/A DİKMEN 0 312 440 97 97

POLATLI ŞAHİN ISI TEKNİK ŞAHİN DEDEOĞLU CUMHURİYET MAH.KARAPINAR CAD.19/A 444 4 758

BEYPAZARI GÜRKAN TEKNİK GÜRKAN KOÇAK HACIKARA MH. SANAYİ MESKEN 4. SK. NO:5/2 0 545 886 74 30

ALANYA ALP TEKNİK İBRAHİM KALKAN SARAY MH ÇELİKLER SK 7/B 0 242 519 31 32

MANAVGAT BARIŞ SOGUTMA GANİ ÇETİN ÇAGLAYAN. MAH.HASTANE CAD NO:60/Z/1 0 242 746 02 95

MERKEZ  YILDIZ TEKNİK  AHMET YIDIZ GÜVENLİK MAH. 261 SOKAK ÖZGÜR APT NO:15/B 0 242 345 74 72

KUMLUCA EYMEN TEKNİK MUSTAFA KÜÇÜK MEYDAN MAH GÜRBÜZLER SOK NO 38/11 0 242 887 67 67

SERİK YE‐KA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ AHMET YEŞİL ORTA MAH. 1061 SOK. 0 541 450 85 84

GAZİPAŞA BİLAL TEKNİK BİLAL AKAY İSTİKLAL MAH TERMİNAL SOK 13/A  0 242 572 44 58

KORKUTELİ İNANÇ TEKNİK SERVİS SÜREYYA İNANÇ KİREMETLİ MH. 849. SK. 10/C 0 242 643 30 60

MANAVGAT MKN TEKNİK EMRE KAYMAK ÇAĞLAYAN MAHALLESİ HASTAHANE CADDESİ NO 118 444 4 758

KAŞ KAŞ TEKNİK SERVİS MEHMET ALİ SARICAOĞLU ANDİFLİ MAH.CUKURBAĞLI CAD.NO:2/F 0 242 836 11 95

ARDAHAN MERKEZ  OKTAY SOĞUTMA OKTAY FIRINCI KAPTANPAŞA MH. ÜMİT KAFTANCIOĞLU CD. NO:15 0 478 211 29 82

ARTVİN ARHAVİ MEDİ TEKNİK SERVİS MEHTİ KARADENİZ MUSAZADE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO:12 0 546 489 53 51

MERKEZ  KAYRA TEKNİK LEVENT ÖZENÇ MİMAR SİNAN MH. YÖRÜK ALİ EFE BLV. AL KONUT SİTESİ NO:24/F 0 256 219 12 97

NAZİLLİ NEHİR KLİMA AHMET PEYNİRCİ TURAN MH.19 MAYIS BULVARI NO:39/B 0 256 315 7 444

DİDİM EGE KLİMA MEHMET YILMAZ 821.SOK.NO:16 0 256 811 40 70

DİDİM ARICAN SOĞUTMA FATİH ARICAN  ÇAMLIK MAH.ĞÖKDUMAN CAD.NO:19 0 546 441 37 47

EDREMİT VAROL‐SER OSMAN VAROL CAMİVASAT MH. GAZİ CD. NO:49  0 266 373 51 51

BANDIRMA EMEK TEKNİK MURAT SAĞIR İHSANİYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B 0 266 714 12 50

MERKEZ  ERDOĞAN ELEKTRİK SAİM ERDOĞAN ALİ HİKMET PAŞA MH.ALTAY CD.NO:56 0 266 245 84 85

BİGADİÇ GÜÇLÜ ELEKTRONİK ALİ GÜÇLÜ SERVİS MAH.HİTAY CAD.TOPATAN ÇIKMAZI NO:6 0 542 773 06 26

GÖNEN UZMAN TEKNİK OSMAN EGEMEN ŞEN MALKOÇ MAH. TOPÇU SOK. 0 266 762 64 94

BARTIN MERKEZ  EFE SOĞUTMA OKTAY KAMAN OKULAK MH. TOPÇU KONAĞI CD. NO:110/A 0 378 227 56 59

MERKEZ  AKDAŞ KARDEŞLER SOĞUTMA  M.EMİN AKDAŞ AYDINLIK EVLER MAH. 12. CD. NO:127 0 488 214 04 74

MERKEZ  GÜLER TEKNİK MEHMET GÜLER PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23 0 488 231 80 47

BİTLİS MERKEZ  DİZAYN ELEKTRİK ÖZGÜR İVAK GAZİBEY MAH. KAZIM DİRİK CAD.NO:29 0 434 226 74 43

MERKEZ  MARKA TEKNİK MUSTAFA ÖZKÖK TABAKLAR MH.SEYMEN SK.2/A 0 374 217 20 20

GEREDE ENES TEKNİK FAHRİ ERDOĞAN SEVİLLER MAH.SAKARYA CAD.BOCURGATOGLU SOK. NO:1 0 374 311 42 43

MERKEZ  SUDE SOĞUTMA SERKAN EVCİL ÖZĞÜR MAH.ÇELİK SOK.NO:12 0 248 234 03 03

KARAMANLI ŞENGÜN TEKNİK MEHMET ŞENGÜN PAZAR MH. HAL BİNALARI NO:2 0 248 531 23 52

OSMANGAZİ AYDIN TEKNİK İBRAHİM AYDIN SOĞANLI MH.SOĞANLI BULVARI HALE SK NO:6A‐B 0 224 233 22 11

İZNİK KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ ABRURRAHMAN AR EŞREFZADE MAH. M.DOĞAN SOK. NO:16/D 0 224 757 77 78

İNEGÖL GÜNCE TEKNİK GÜNDÜZ ÇEĞİL SİNANBEY MAH MURAT CAD. NO:11 0 224 713 89 92

KARACABEY GÜRKAN TİCARET GÜRKAN ERGÜVENÇ DERE MH. 12. SK NO:1  0 224 676 66 80

MUSTAFAKEMALPAŞA OKUR TEKNİK ZİYA OKUR HAMZABEY MAH.ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOKNO:24 0 224 612 06 88

MERKEZ  PEKER ELEKTRİK EMRAH TÜRKER KEMAL PAŞA MAH MERSİNDEDE SOK 0 286 217 94 90

MERKEZ  NOKTA SERVİS EMRAH ERGİN CUMHURRİYET MAH.TATÜRK CAD.NO:145/A 0 286 263 63 37

BİGA ÖZBERK SOĞUTMA MEHMET BEREKET İSTİKLAL MAH.HAN SOK.NO:5 0 286 317 14 44

MERKEZ  ASYK SERVİS HİZMETLERİ GÖKHAN MANDACI İSMETPAŞA MAH.ÇINARLIK CAD.NO:21/1 0 286 213 45 45

GELİBOLU GÜNGÖR TEKNİK UFUK GÜNGÖR GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1 0 286 566 40 99

ŞABANÖZÜ AYDOĞDU TEKNİK SOĞUTMA ABDULLAH AYDOĞDU CUMHURİYET MH. BELEDİYE İŞMERKEZİ YANI  NO:11/2 0 376 518 15 54

MERKEZ  CİHAN TEKNİK CİHAT ASLAN BUĞDAY PAZARI MAH.ATATÜTK BLV.ANIL APT.A BLOK NO:4 0 376 212 29 16

ÇORUM MERKEZ  ERDEM SOĞUTMA ERSOY ERDEM KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B 0 364 224 77 80

MERKEZ  SİSTEM SOĞUTMA İLKER TEKDEMİR HACIKAPLANLAR MAH.HÜRRİYET CAD.NO;54 ESKİ YETİŞTİRME YURDU KARŞISI 0 258 242 59 81

MERKEZ  AKSU TEKNİK NECİP AKSU DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12 0 258 264 44 04

ÇİVRİL EGE SERVİS OSMAN GÜNDÜZ AŞAĞI MAH.Ş.AHMET KANDAŞ CAD.NO:7 0 258 713 84 40

MERKEZ  KAR‐DEM TEKNİK MEHMET HANİFİ DEMİR MEZOPOTAMYA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR 0 412 252 41 88

ERGANİ SERVET ELEKTRİK SERVET ŞAHİN KEMALİYE MH. ATATÜRK CD. NO:10/A 0 412 611 57 87

BİSMİL DİCLE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ ÖMER KILIÇ BOZKURT MAH.15.CAD.NO:56/D 0 412 415 15 20

AKÇAKOCA GÜNER SOĞUTMA RECEP GÜNER YALI MAH BAHADIR YALÇIN CAD NO 41  0 380 611 97 38

MERKEZ  KÜÇÜKLER SOĞUTMA ERÇİN KÜÇÜK KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD.NO:77/B 0 380 512 39 56

MERKEZ  OCAK TEKNİK HARUN OCAK YANCIKÇI ŞAHİN MH. ATATÜRK CD. NO:31/1 0 284 225 63 90

KEŞAN SİMGE SOĞUTMA İSMAİL BAYILMIŞ BÜYÜK CAMİ MH. İSTİKLAL CD. NO:29  0 284 712 39 03

ELAZIĞ MERKEZ  MEHMET ZORLU MEHMET ZORLU RIZAİYE MH. KIBRIS ŞEHİDİ MEHMET GÜÇLÜ CD. NO:63/A 0 424 238 65 31

ERZİNCAN MERKEZ  UZMANLAR BEYAZ EŞYA SERVİSİ ORHAN ÖZYALÇIN Atatürk mh Fevzi paşa cd no 69 c 0 446 224 47 24

MERKEZ  KARDELEN BAKIM ONARIM EBUBEKİR AKIN ŞÜKRÜPAŞA MH. ŞIH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE 0 442 319 11 44

HINIS EMRE ELEKTRONİK MEMET PİRAN EKMEKÇİ CUMHURİYET CAD. NO:116 0 442 511 30 65

MERKEZ  ESKOM ELEKTRONİK DURMUŞ TEPECİK KURTULUŞ MH. MAİDE BOLEL HUZUR EVİ CD. NO:14/B 0 222 224 15 30

MERKEZ  VOLKAN SOĞUTMA OSMAN BAĞLAN İHSANİYE MH. KRIM CD. NO:58 0 222 227 34 26

ÇANKIRI

DENİZLİ

DİYARBAKIR

DÜZCE

EDİRNE

AFYON

AĞRI

AMASYA 

ANKARA

ANTALYA

ADANA

ADIYAMAN

ERZURUM

ESKİŞEHİR

BOLU

AYDIN

BALIKESİR

BATMAN

BURDUR

BURSA

ÇANAKKALE

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



İL İLÇE SERVİS ÜNVANI YETKİLİ KİŞİ YAZIŞMA ADRESİ TELEFON:

MERKEZ  VİP SERVİS SELÇUK ŞEMEN DEĞİRMİÇEM MAH ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD MNO 16/A  0 342 336 59 59

ISLAHİYE İLKER TEKNİK HASAN AKIN AYDINLIK MAH.GÖZ CAD.15 A0 İSLAHİYE 0 342 869 07 77

GİRESUN MERKEZ  HASAN ALTIYAPRAK HASAN ALTIYAPRAK HACI MİKTAT MAH ÖZDEN SK NO:9 0 454 216 54 32

GÜMÜŞHANE MERKEZ  RECEP KOLOTOĞLU RECEP KOLOTOĞLU HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94  B 0 456 213 74 49

HAKKARİ YÜKSEKOVA MEDYA ELEKTRONİK ŞERAFETTİN GÜRLE 23 NİSAN CAD. HAZAYİ İŞ MERK. KAT:1 NO:9  0 438 351 14 90

ANTAKYA TEKNİK SOĞUTMA SEFER KILIÇ AKSARAY MAH 75.YIL BUL GANİME YAPAR APT 178 0 326 216 66 53

DÖRTYOL COŞKUN TEKNİK SERDAR COŞKUN SANAYİ MAH.TELLİ SK NO:13 0 542 385 72 42

KIRIKHAN BAŞKARLAR ELEKTRONİK HÜSEYİN BAŞKAR BARBAROS MH. ŞHT ERDOĞAN KARAOĞLU CD NO:141/C  0 326 345 43 38

SAMANDAĞ AKBABA TEKNİK YAHYA AKBABA CUMHURİYET MAH. AHMET YESEVİ CAD.55.SOK.NO:3 0 326 512 19 29

İSKENDERUN KORAY SOĞUTMA ‐ ISITMA  KORAY BİTKİN ÇAY MH OSMANGAZİ CD N62 0 326 614 88 25

IĞDIR MERKEZ  PARLAK TEKNİK İBRAHİM PARLAK TANSU ÇİLLER CAD TOMURCUK SOK.NO: 15 0 476 227 47 51

MERKEZ  TIĞLILAR TEKNİK SERVİS FERHAT TIĞLI TURAN MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:61 0 246 201 20 60

YALVAÇ ARICAN SOĞUTMA FATİH ARICAN PAZAR YUK.MAH.TURGUT ÖZAL BLV.NO:10 0 246 441 37 47

YALVAÇ KADİR SOĞUTMA KADİR ELBENLİ PAZARAŞAĞI MH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIROLU APT. NO:12 0 246 441 04 35

ATAŞEHİR EMEK SERVİS İSMAİL BİÇER KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1 0 216 575 70 80

GAZİOSMANPAŞA DUYGUN SERVİS ENGİN DUYGUN KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A 0 212 419 35 51

ÇEKMEKÖY ÇAĞDAŞ SERVİS SONER USLU AYDINLAR MH.KELEBEK SK. NO:2B/2 0 216 523 79 98

KARTAL SERVİS 24 AHMET CEMAL DUYGUN Yalı Mahallesi, Sinan Sok. Yalı Apt.No:56/1 Topselvi 0 216 452 24 21

AVCILAR BURAN TEKNİK SERVİS NEVZAT ERDİNÇ ÜNÜVERSİTE MH. ÇARDAK SK. NO:20  0 212 593 81 01

ÜMRANİYE YİĞİT TEKNİK UFUK BOZ ÇAMLIK MAH.İKBAL CAD.ŞENLİ SK.NO:33/A ÜMRANİYE 444 77 18

HALKALI CAN TEKNİK RECEP KIZILCAN ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. 10.SK. NO:9/B 0 212 494 20 47

TİRE YILDIZ ELEKTRONİK SEZAİ ŞENGÜN KURTULUŞ MH.AKYOL CAD.NO:52 TİRE 0 232 511 63 19

ŞİRİNYER IŞIK TEKNİK YAŞAR IŞIK NAMIK KEMAL CD. NO:50/B 0 232 452 75 92

GAZİEMİR GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS HAKAN GÜMÜŞ ATIFBEY MAH.5 SOKAK ÇIKMAZI NO.7/C  0 232 232 79 79

TORBALI UZMAN SOĞUTMA BİROL MOTOR TEPEKÖY MAH.GÜMÜŞPALA CAD. 0 232 856 78 78

ALİAĞA AY ELEKTRONİK ATALAY AYTİMUR KAZIM DİRİK MH. 294 SK NO:5/A 0 232 617 00 40

MENEMEN AY ELEKTRONİK ATALAY AYTİMUR MERMERLİ MH.CUKURBAHÇE GEÇİTİ SK 0 232 832 02 31

DİKİLİ AKMAN TEKNİK SERVİS İSMET AKMAN İSMET PAŞA MAH.3 SOK. NO.21/A 0 232 671 43 43

ÇİĞLİ SZR KLİMA MERKEZLER SEZER ŞENBAŞ KÜÇÜK ÇİGLİ MH. ANADOLU CD. KARAKAŞ NO: 996 B 0 232 329 02 31

URLA SEZER SOĞUTMA OBEN SEZER BÜLENT BARATALI CD.JANDARMA KAVŞAĞI NO:92/B 0 232 754 45 54

ÖDEMİŞ ATOM BOBİNAJ ERSİN BOYLUER AKINCILAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A 0 232 545 40 97

ONİKİŞUBAT RÜZGAR TEKNİK SERVİS CANER TAŞDEMİR SERİNTEPE MH ALAADDİN KISAKÜREK CD N12/A 0 344 221 12 72

ELBİSTAN ONUR ELEKTRONİK ONUR GÜNALMIŞ GÜNEŞLİ MAH. ŞEHİT ER ÖMER EREN CAD NO:9 0 344 413 18 14

KARABÜK MERKEZ  NUR ELEKTRİK BURAK ÖZAL HÜRRİYET MH. ZONGULDAK CD. ÇAĞRI İŞ MERK.C BLOK NO:30‐K 0 370 424 32 95

KARAMAN MERKEZ  ADİL SOĞUTMA ADİL AKSOY MANSURDEDE MAH. 78. SK. ARI APT. 24 A  0 338 213 22 20

KASTAMONU MERKEZ  ANIL TEKNİK SERVİS  SAİT AHMET AYDIN MEHMET AKİF ERSOY CD. TAHMİSİCİOĞLU APT C BLOK 6/B ( EĞİTİM FAKÜLTE ARKASI)  0 366 214 44 70

KAYSERİ MERKEZ  KILIÇ TEKNİK MÜKREMİN KILIÇ ALSANCAK MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD. NO:113  0 352 245 25 76

KIRIKKALE MERKEZ  IŞIK SOĞUTMA ISITMA SİSTEMLERİ MUSTAFA IŞIK GÜRLER MAH MİLLET CAD NO:141/F 0 318 225 25 00

BABAESKİ ERENLER TEKNİK SERVİS ÖZCAN EREN HAMİDİYE MAH.İSTASYON CAD. YILDIZ APT 0 288 512 62 72

BABAESKİ SEVİNÇ TEKNİK NURETTİN SEVİNÇ GAZİ KEMAL MAH.ÇÖMLEKÇİ SK.NO:19 0 288 512 16 58

KIRŞEHİR MERKEZ  NET SOĞUTMA BAYRAM AKKUŞ AHİ EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKÖŞK APT. B‐BLOK NO:29/3 0 386 213 00 54

KİLİS MERKEZ  SEZGİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ BEKİR KÖKÇÜOĞLU YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40‐1/Z2 0 348 814 40 05

GEBZE SERVİS 24 AHMET CEMAL DUYGUN FEVZİ ÇAKMAK MAH. EGİTİM CAD. NO:32 DARICA 0 262 642 04 64

İZMİT SERVİS 24 GÖKHAN ÜSTÜNDAĞ YENİŞEHİR MAH. AHMET ZİYA SK. NO:73  444 7 351

SELÇUKLU ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA AHMET ERTUĞRUL ESENLER MH KESTEL SK. NO:5/A 0 332 238 33 99

EREĞLİ ÖZ TEKNİK MUSTAFA ÖZYÜREK ALPASLAN MAH AV RIZA DENİZOGLU CAD MEHMET HANİFİ ÖZTÜRK AP 3/B  0 332 713 38 39

BEYŞEHİR SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA MEHMET ALİ SAYGILI MÜFTÜ MAH. MEVLANA CAD. NO:12/A  0 332 512 05 53

AKŞEHİR SUDE SOĞUTMA AHMET KOCAİHTİYAR ESKİ GARAJ ARKASI  TOPALOĞLU APT. NO:6/B 0 332 813 14 41

MERKEZ  KARDEŞLER TEKNİK CÜNEYT AKYÜZ LALA HÜSEYİNPAŞA MAH.KIBRIS CD. NO:75/C 0 274 333 00 44

DOMANİÇ YAŞAR TEKNİK RECEP YAŞAR CUMHUREİYET MAH.BURSA CAD. NO 19/B 0 274 661 22 40

TAVŞANLI ŞAKRAK ISITMA SOĞUTMA MESUT ŞAKRAK AŞAĞI MH.AHMET KANDAŞ CD. NO:7 0 274 615 35 38

MALATYA MERKEZ  ERCAN TEKNİK ERCAN ŞİMŞEK CEVHERİZADE MAH EMEKSİZ CAD NO:95A 0 422 321 40 46

AKHİSAR ONAR ELEKTRİK ÖZCAN ONAR RAGIPBEY MH.1.SK. 0 236 414 60 83

KULA ŞAHİN SOĞUTMA MEHMET BALCI 4 EYLÜL MAH.238.SOK.NO:4/B 0 236 816 74 86

MERKEZ‐TURGUTLU  ŞEN SOĞUTMA HAKAN ŞEN ARDA MAHALLESİ KENZİ CADDESİ NO:38/A 0 236 232 54 54

KIRKAĞAÇ TEKNİK SOĞUTMA BÜLENT SIKÇELİK YENİ MH. 34 SK. NO:162 / B 0 236 588 18 10

ALAŞEHİR ÖZ HİSAR DAYANIKLI TÜKETİM TARIK DAKNI ‐ BİLAL KOCATÜRK  5 EYLÜL MAH. OSMAN AKÇA CAD. NO:98/1     0 236 653 44 51

SALİHLİ ÖZEN SOĞUTMA İBRAHİM GÖMLEKSİZ MİTHAT PAŞA MH. 6.SK.  NO:3/B 0 236 712 51 19

KIZILTEPE ARSLAN TEKNİK BİLAL ASLAN TEPEBAŞI MAHALESİ 649 SOKAK  NO:5 0 482 312 64 08

NUSAYBİN MODERN TEKNİKER MEHEMET ALİ BALA SELAHATTİNEYYÜBİ MAH.MEKTEP SOK.NO:20/D   0 482 415 02 47

MİDYAT ŞEN ALTUN SOĞUTMA MEHMET ŞEVKİ ALTUN GÖLÇÜK MAH.CİZRE CAD.NO:142 0 482 464 14 37

MAZIDAĞI SEÇKİN SOĞUTMA MÜZAFFER YAKLAV POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO:27 0 538 839 41 15

YENİŞEHİR VİP SERVİS İBRAHİM BODUR MENTEŞ MAH 2598 NOLU SK NO 24/A 0 324 327 73 00

ERDEMLİ ALPER SOĞUTMA ERSAN BAYRAM AKDENİZ MAH. ERDEMOĞLU BULV. OLİMPİYAT SİTESİ ALTI NO:101/A 0 324 515 30 09

TARSUS GÜNEY TEKNİK MURAT SAMİ GÜNEY ŞEHİT İSHAK MH. MEVLANA CD. NO:11 0 324 625 55 06

SİLİFKE ÖZTEL SOĞUTMA KAMİL DURMAZ GÖKSU MH.Ö.SEYHAN CAD. NO:11/B 0 324 714 57 86

GÜLNAR TURGAY TAMİRHANESİ TAHSİN TURĞAY HACIPINAR MH. MERKEZ CAMİ YANI NO:14 0 506 963 89 38

MEZİTLİ AKNİSAN TEKNİK SERVİS HAKAN NİSAN G.M.K BULVARI FATİH MH.33018 SOK.CİHAN APT 3/A 0 324 359 64 34

MUT GENÇ SOĞUTMA MEHMET GENÇ PINARBAŞI MH. MARA CD. NO:12/A  0 324 774 63 35

ANAMUR GÜNEY SOĞUTMA MEVLÜT DEMİR ESENTEPE MH.23 NİSAN CD. NO:22 0 324 816 80 36

MARMARİS CEVAHİR SOĞUTMA HÜSEYİN DEMİR TEPE MAH.YENİYOL CAD.NO:41‐45 0 252 412 46 02

YATAĞAN DOSTLAR BOBİNAJ MEHMET KOCA KONAK MAH.ŞADİ UYSAL CAD.NO:1 0 252 572 29 24

BODRUM BERFİN TEKNİK AYDIN YAVUZ KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.REİSOĞLU HACI HALİL EFENDİ SOK.NO;60 0 252 313 29 66

ORTACA FİŞOĞULLARI ISITMA VE SOĞUTMA AŞKIN FİŞ ATATÜRK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:7/A 0 252 282 61 71

MİLAS EMEK SOĞUTMA SELÇUK ZORLU BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A 0 252 513 00 67

FETHİYE ŞUNKA TEKNİK RESUL ŞUNKA TUZLA MH.ADNAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1 0 252 612 27 02

MERKEZ  ÇAĞLAR SEVİS VE TİCARET MEHMET KARAOĞLU ORHANİYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B 0 252 214 13 91

MUŞ MERKEZ  ÖMER TEKNİK ÖMER ATALAY CUMHURİYET CD.ESKİ HAL YANI 167.SK.NO:55 0 436 212 50 62
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İL İLÇE SERVİS ÜNVANI YETKİLİ KİŞİ YAZIŞMA ADRESİ TELEFON:

NEVŞEHİR MERKEZ  EREN SOĞUTMA FATİH OLGUN 350 EVLER MAH PARK CD. NO:9 0 384 213 02 04

NİĞDE MERKEZ  DEHA TİCARET HALİL ERTAŞ ŞAH SÜLEYMAN MH. SUAT BAYKAL CD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G 0 388 233 67 57

ÜNYE ZORLU SOĞUTMA ZEKİ ZORLU LİSELER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK.  NO:14/A 0 452 324 19 19

FATSA ÇAĞ‐TEK MEHMET ÇIRAK DUMLUPINAR MH. M.BAYIRMAN CD. NO:17 0 452 424 30 80

ALTINORDU UZMAN TEKNİK AHMET OĞURLU YENİ MH. ŞEHİT POLİS AYDIN GÜLER SK. NO:47/A‐B  0 452 212 00 92

OSMANİYE MERKEZ  BİRLİK SOĞUTMA İLYAS GÜZEL İSTİKLAL MAH . AKYAR CD NO:60 KOCYİĞİT APART 0 328 814 60 54

MERKEZ  TOPRAK TEKNİK ZEKERİYA KAR TOPHANE MAH. KAÇKAR CAD. NO:19 0 464 212 22 23

MERKEZ  BENİM USTAM NİHAT FISTIK EKREM ORHON MAH HANIMELİ SOK SAHİL CAMİ YANI 16‐A 0464 253 04 53

ARDEŞEN KAPTAN  ELEKTRONİK BARIŞ KAPTAN MERKEZ MAH. ERGÜNLER CAD. NO:14  0 464 715 50 40

SAKARYA MERKEZ  KUZEY SOĞUTMA ZEKİ BULUT ŞEKER MAH.SEDAT KİRTETEPE CAD.NO:36/D 0 264 279 23 90

MERKEZ  ÇAĞDAŞ SERVİS HAŞİM EMİRBUYURAN HANÇERLİ MH.100.YIL BULV.NO:17 0 362 446 30 02

MERKEZ  SAYLOR ELEKTRONİK MUSTAFA KÜÇÜKYILMAZ BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15 0 362 234 61 05

ÇARŞAMBA YUNUS TEKNİK SOGUTMA İSMAİL GİRİTLİ K.ÇAY MAH HASANLI CAD 0 362 833 10 97

BAFRA KARATAŞ TİCARET İLHAN KARATAŞ KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18 0 362 543 04 91

SİİRT MERKEZ  DEMİR SOĞUTMA ALİ DEMİR CUMHURİYET CAD. SUAT BEDÜK SOK. NO:1 SİİRT 0 484 223 37 51

AYANCIK ÇALIŞKAN BEYAZ EŞYA MEHMET ÇALIŞKAN Sedat demircan cad. no:20 0 368 613 20 12

BOYABAT ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA BAYRAM ÖZTÜRK GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24 PTT KARŞISI 0 368 315 61 21

AYANCIK YILKAY SOĞUTMA MEHMET YILMAZ YALI MAHALLESİ DOKTOR AVNİ HAMZAOĞLU CADDESİ NO/46 0 368 613 52 12

MERKEZ  DEMİREL TİCARET RAFET DEMİREL MEYDANKAPI MH.NALBANT SK.NO:5 0 368 260 07 87

MERKEZ  SENEM TEKNİK MUSA DOĞAN ECE MH.KIRIKSETEN CD. NO:12 0 346 221 71 53

MERKEZ  SOĞUK TEKNİK AHMET ÜSTÜNDAĞ ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 /A 0 346 221 17 89

MERKEZ  YILDIZ TEKNİK BEKİR YILDIZ ERTUĞRUL GAZİ MAH.357 SOK.NO:20/B 0 414 313 30 50

VİRANŞEHİR SEÇKİN BEYAZ EŞYA MEHMET GÜDER YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B 0 414 511 68 47

SİVEREK AK SOĞUTMA ZİYAT BOYNUKARA GÜLABİBEY MAH.ALİ ŞİRİN CAD.NO:7/A 444 4 758

BİRECİK KOÇ TEKNİK ALİ İLBARS MEYDAN MH. 10 TEM CAD. FATİH SOK NO 6  0 414 652 92 82

CEYLANPINAR ASAN SOĞUTMA MUZAFFER ASAN CUMHURİYET CD. NO:120 0 414 471 44 10

MERKEZ  DAMLA TEKNİK SEYFETTİN BATMAZ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A 0 486 216 25 47

CİZRE ÇAĞDAŞ ISI FARUK ÜRGEN ŞAH MAH.CUDİ SOK.NO:45 444 4 758

ÇORLU BAĞLAR  TEKNİK İBRAHİM KELEŞ ŞEYHSİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C 0 282 652 93 98

MERKEZ ÖZGÜN TEKNİK NECMİ İŞLEK 100.MAH.MUMCU ÇEŞME CD. NO:74/A 0 282 263 98 18

ÇERKEZKÖY TÜRKSEN ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ ERHAN TÜRKSEN G.M.K.P MAH METİN SK NO:10/A  0 282 725 22 02 

ÇERKEZKÖY ESSE TEKNİK ESMA ARSLAN‐SERHAT ARSLAN CUMHURİYET MAH. HÜRRİYET CADDESİ FERAH SOKAK NO:5 0 536 560 83 14

SARAY BATI TEKNİK BÜLENT BARLAS YENİ MH.TAKSİM CD.NO:9  0 282 768 69 34

MERKEZ  ÖZGÜL TEKNİK SERVİS RIZA ÖZGÜL YEŞİL IRMAK MH. ÇEÇENİSTAN CD. 2.SK. NO:5/C  0 356 214 60 70

TURHAL GÜÇLÜ ELEKTRONİK SAMET B. ALEMDAR CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A 0 356 276 39 66

NİKSAR YAŞAM TEKNİK SOĞUTMA YAŞAR KEMAL DURMUŞ FATİH MAH. ŞH .BŞK .MAHMUT GÜLER CD.NO:5/A 0 356 527 15 27

ERBAA SİSTEM SOĞUTMA OĞUZHAN DEMİREZEN YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A  0 356 715 50 57

MERKEZ  KENAN TEKNİK HAMİ KENAN TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHSİN SK.TÜRKLER APT.ALTI NO:2/B  0 462 223 61 16

AKÇAABAT SESLİ SOĞUTMA GÜRCAN SESLİ SAMSUN CADDESİ NO: 113 0 462 228 39 36

VAKFIKEBİR COŞKUN TEKNİK COŞKUN BIYIKLI KEMALİYE MAH.FATİH CD. NO:32 0 462 841 48 31

TUNCELİ MERKEZ  GÜLTEKİN TEKNİK ULAŞ GÜLTEKİN ATATÜRK MH. ENDER YAPI KOOP. D.BLOK D:5 0 536 228 96 13

UŞAK MERKEZ  METİN SOĞUTMA HAKAN METİN ÖZDEMİR MH. YILMAZ ATAKSOR SK. NO:16/B 0 276 223 96 35

VAN MERKEZ  ÖZ USTA TAMİRAT BURHAN AYDIN ŞEREFİYE MH. DEMİRCİLER 1.SK NO:1/C 0 432 216 34 58

YALOVA MERKEZ  PAŞA TEKNİK ADEM ERDOĞAN BAHÇELİEVLER MAH. FATİH CAD. DEMİREL SOK. AÇELYA APT. NO:2  0 226 800 01 01

MERKEZ  EKİNCİ SOĞUTMA HARUN EKİNCİ İSTANBULLUOĞLUMAH.SUNGURLUCAD.MÜZEYANI NO:1 0 354 217 67 90

SORGUN YILMAZ ISITMA VE SOĞUTMA ÖMER YILMAZ BAHÇELİ EVLER MAH ATATÜRK BULVARI 12.SOK NO:3 0 354 415 61 30

ÇAYCUMA  GENİE SOĞUTMA CUMHUR KABUK İSTASYON MAH. YAŞAR DOĞU CAD ŞABAN KARALI SOK. NO:44 0 542 891 81 91

MERKEZ  EROL ELEKTRONİK İSMAİL EROL MİTHATPAŞA MH AZİZİYE CD. N:105D  0 372 253 76 06

EREĞLİ ERŞAN SOĞUTMA YAŞAR ARSLAN BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CD. .NO: 37 / D 0 372 316 10 05
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