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Değerli Müşterimiz!

Yeni waffle makinenizle pratik bir şekilde lezzetli waffle'lar hazırlayabilirsiniz.  
Yapışmaz özellikli kaplama sayesinde hazır waffle'lar pişirme yüzeyinden kolayca çıkarılabilir.  
Hemen başlayabilmeniz için bu kılavuzda leziz bir tarif bulabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Tchibo Ekibiniz  www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

İçindekiler

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına 
sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını 
 dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya 
çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları 
önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım 
kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu 
kılavuzu saklayın.  
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu 
kılavuz da beraberinde verilmelidir.
Kullanım kılavuzundaki işaretler:

Bu işaret sizi yaralanma 
 tehlikelerine karşı uyarır.

 Bu işaret, elektriğin neden 
olabileceği yaralanma tehlike
lerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralan
malara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.
UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara  
ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.
DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralan
malara ya da hasarlara karşı uyarır.

Ek bilgiler bu işaretle 
gösterilmiştir.
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Güvenlik uyarıları 

Kullanım amacı

 Waffle makinesi, waffle yapmak için  
tasarlanmıştır. 
Bu ürün, evde kullanım için ve ev  
ihtiyacı miktarlarına göre tasarlanmıştır.  
Bu cihazın, ticari veya eve benzer  
alanlarda, örn. dükkan, ofis vb. mekanla
rın mutfaklarında, tarımsal alanlarda, 
otel, motel vb. mekanların müşterileri 
tarafından veya oda kahvaltı pansiyon
larda kullanılması uygun değildir.
Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı 
olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

•  Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar 
ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal  
yetenek veya tecrübesizlik ve/veya  
bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım 
sağlayamayan yetişkinler tarafından 
sadece denetlendikleri veya güvenli 
kullanım hakkında talimat aldıkları  
ve bundan dolayı oluşabilecek tehlike
leri anladıkları durumda kullanılabilir.  
Çocukların cihazı temizlemesine izin 
verilmez, fakat çocuk 8 yaşından  
büyük ise ve bir yetişkin tarafından  
gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil 
eder.

• Waffle makineniz ve elektrik kablosu, 
çalıştırma işleminden tamamıyla  
soğuma işlemine kadar 8 yaşından  
küçük çocukların erişebileceği yerler
den uzak tutulmalıdır.

• Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki 
çocukların erişiminden uzak tutun.

• Çocukların bu cihaz ile oynamaları  
yasaktır. 

• Çocukları ambalaj malzemesinden 
uzak tutun.  
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

• Ürün, suyla veya başka sıvılarla temas 
etmemelidir aksi halde elektrik çarpma 
riski söz konusudur. Cihaza, ıslak  
ellerle dokunmayın ve ürünü açık  
alanda veya çok rutubetli mekanlarda 
kullanmayın.

• Cihaz nemlendiyse veya ıslandıysa,  
hemen elektrik fişini prizden çekin. 
Elektrik fişi prizde olduğu sürece  
hiçbir zaman suya veya ıslak yerlere  
dokunmayın.

• Cihazda, fişte veya elektrik kablosunda 
gözle görülür hasar varsa veya cihaz 
yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.

• Cihazı sadece bağlantısı talimatlara 
uygun olarak yapılmış ve cihazın  
teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi  
ile aynı gerilime sahip olan topraklı  
bir prize takın. 

• Gerekli durumda fişi prizden hızlı  
çekebilmeniz için kullanılan prizin  
kolay erişilebilir olmasına dikkat edin. 

• Bir uzatma kablosu kullanılması  
gerektiğinde, bunun cihazın "Teknik 
bilgileri" ne uygun olması gerekir.  
Bir uzatma kablosu satın alırken  
uzmanına danışın. 
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• Cihazı asla gözetimsiz çalıştırmayın.
• Elektrik fişini şu durumlarda prizden 

çıkarın: 
... Çalıştırma sırasında arızalar meyda
na geldiyse,  
... kullanımdan sonra,  
... fırtınalı havalarda ve  
... cihazı temizlemeden önce. 
Bu arada kablodan değil, daima fişten 
tutarak çekin.

• Elektrik kablosunu kullanımdan önce 
tamamen açın ve kabloyu tekrar  
sarmadan önce cihazın tamamen  
soğumasını bekleyin.

• Elektrik kablosu bükülmemeli veya  
sıkışmamalıdır. Elektrik kablosunu  
sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı  
cisimlerden uzak tutun.

• Üründe herhangi bir değişiklik  
yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz 
değiştirmeyin. Cihazdaki veya elektrik 
kablosundaki onarım çalışmalarını  
sadece bir yetkili serviste yaptırın.

Yangın, yanma ve haşlanma UYARISI

• Cihazı zaman ayarlı veya uzaktan  
kumandalı prizlere bağlamayın.

• Cihaz, çalışma sırasında çok fazla  
ısınır. Bu nedenle kullanım sırasında 
kimsenin cihazın sıcak parçalarına  
dokunmamasına dikkat edin. Cihazı  
açmak ve kapatmak için fırın eldiveni 
vb. kullanın.

• Cihazı temizlemeden, bir yere taşıma
dan veya kaldırmadan önce cihazın  
soğumasını bekleyin.

• Cihazı, yanabilir nesnelerin yakınına  
ve doğrudan duvara veya bir köşeye 
koymayın. Cihazın üzerine herhangi bir 
şey örtmeyin. Açtığınız kablonun  
tamamen serbest olmasına ve cihazın 
sıcak noktalarına temas etmemesine 
dikkat edin.

•  Çok fazla miktarda veya çok sıvı hamur 
doldurmayın, aksi takdirde fazla buhar 
oluşabilir ve hamur pişirme yüzeyinin 
alanından dışarı akabilir. 

•  Pişirme sırasında pişirme yüzeylerinin 
arasından buhar çıkar. Dokunmayın – 
haşlanma tehlikesi!

Başka sebepler nedeniyle yaralanma  
TEHLİKESİ

• Kabloyu takılmalara neden olmayacak 
şekilde veya kimse kabloya dolanıp  
cihazı düşürmeyecek şekilde  
yerleştirin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

• Kullanım sırasında malzemenin  
sıçraması mümkün olabileceğinden 
ürünü düz, ısıya dayanıklı ve yağ  
sıçramalarına karşı hassas olmayan  
bir yüzey  üzerine yerleştin. Elektrikli 
ocak veya fırın gibi ısı kaynakları ile 
arasında yeterince mesafe bırakın.
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• Waffle'lar çok sıcaktır. Pişirme  
yüzeylerinin yapışmaz kaplamasının  
çizilmemesi amacıyla waffle'ları  
çıkarmak için yalnızca ısıya karşı  
dayanıklı tahta veya plastik çatal,  
bıçak, kaşık kullanın.

• Temizleme için sert kimyasallar, tahriş 
edici ya da aşındırıcı temizlik maddele
ri (fırın temizleyicisi gibi) veya sert  
fırçalar vs. kullanılmamalıdır.  
Yapışmaz kaplama hasar görebilir.

• Bazı boyalar, plastikler veya mobilya 
bakım ürünleri, kaymayı önleyen  
ayakların bulundukları yüzeye etki 
edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarda 
istenmeyen izlerin meydana gelmesini 
önlemek için gerekirse ürünün altına 
kayganlığı önleyici, ısıya dayanıklı bir 
altlık yerleştirin.

Cihazın üstündeki sembol

CAUTION: HOT SURFACE 
(Dikkat: sıcak yüzeyler)
Cihaz kullanırken çok ısınır.  

Sıcak yüzeylere dokunmayın! Cihaza  
sadece tutma yerinden temas edin  
ve gerekirse bir bez vb. kullanın. 
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

Yeşil kontrol lambası Kırmızı kontrol lambası 

Kulp

Kilit tertibatı  

Elektrik kablosu

Üst pişirme yüzeyi

Alt pişirme yüzeyi

Kablo sarma 
(alt tarafta)
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İlk kullanım öncesi

Yanma/haşlanma UYARISI 

• Cihazı çalıştırmak için çevresinin boş olmasını 
sağlayın, asla bir duvara ya da köşeye, perde
ye vb. nesnenin yanına koymayın.

• Kullanım ve soğuma esnasında kimsenin  
cihazın sıcak parçalarına dokunmamasına  
dikkat edin. 

• Cihazı açmak ve kapatmak için fırın eldiveni 
vb. kullanın.

1. Tüm ambalaj malzemesini çıkarın ve  
çocukların eline geçmemesi için derhal  
imha edin.

2. Cihazı yüksek ısı ve sıçramalara karşı  
dayanıklı düz bir zemin üzerine yerleştirin. 

Olası üretim artıklarını temizlemek için aşağıdaki 
işlemleri yapın:

3. Kilidi yukarı doğru çekin ve pişirme  
yüzeylerini açın.

4. Pişirme yüzeylerini nemli bir bezle silin.

5. Cihazı kapatın ve kilidi aşağıya bastırın..

6.  Cihazın kablosunu tamamen açıp fişi topraklı 
prize takın.

Yeşil kontrol lambası Kırmızıkontrol lambası 

Her iki kontrol lambası da yanar. 

  Kırmızı kontrol lambası, cihazın çalıştığını 
gösterir. 

  Yeşil kontrol lambası yandığında, waffle  
makinesi ısınır. Lamba sönerse, gerekli  
pişirme ısısına ulaşılmıştır.

 İlk ısınma esnasında çok hafif bir yanık  
kokusu oluşabilir,  
ancak bu koku herhangi bir zarar vermez. 
Yeterli havalandırmayı sağlayın.

7. Yakl. 10 dakika sonra elektrik fişini prizden 
çekin, makineyi açın ve soğumaya bırakın. 

8.  Pişirme yüzeyleri soğuduktan sonra  
yüzeyleri uygun bir bezle iyice silin.
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Kullanım

Kullanımdan önce "İlk kullanımdan önce"  
bölümünde belirtilen güvenlik talimatlarını  
da dikkate alın.

 •  Bu elektrikli waffle makinesinde hamur, 
ısınan iki pişirme yüzeyi arasında her iki 
taraftan aynı anda kızartılır. 

•  Waffle makinesinin sıcaklık regülatörü 
yoktur. Fiş prize takıldığı andan itibaren 
cihaz ısınmaya başlar. 

•  Isı değiştirilemediğinden dolayı,  
waffle'ların kızarma ve pişirme derecesi 
başlıca pişirme süresine bağlı olarak 
 ve pişirme esnasında waffle makinesini 
hangi sıklıkla açtığınıza göre belirlenir.

•  Hamur akıtılırken önce alt yüzeyle temas 
ettiğinden dolayı, waffle'ın alt kısmı üst 
kısmından daha hızlı kızarır. Bu sebepten, 
waffle'ın kızarma derecesini kontrol  
etmek için waffle'ı hafifçe yukarı kaldırın.

1. Kilidi yukarı doğru çekin ve pişirme  
yüzeylerini açın.

2.  Pişirme yüzeylerini ince bir fırça ve biraz 
margarin veya sıvı yağ ile hafif yağlayın  
(hamurun kıvamına bağlı olarak gerekli  
olmayabilir). 

3.  Pişirme yüzeylerini kapatın. Cihazın  
kablosunu tamamen açıp fişi topraklı prize 
takın. 

Yeşil kontrol lambası Kırmızı kontrol lambası 

Her iki kontrol lambası da yanar. 

  Kırmızı kontrol lambası, cihazın çalıştığını 
gösterir. 

  Yeşil kontrol lambası yandığında, waffle  
makinesi ısınır. Lamba sönerse, gerekli  
pişirme ısısına ulaşılmıştır.

Yanma/haşlanma UYARISI 

• Pişirme sırasında pişirme yüzeylerinin  
arasından sıcak buhar çıkar.

• Çok fazla veya çok sıvı hamur doldurmayın.

4. Kilidi yukarı doğru çekin ve pişirme  
yüzeylerini açın.

5. İki alt pişirme yüzeyine yakl. iki kaşık hamur 
doldurun.

6. Pişirme yüzeylerini kapatın ve kilidi aşağıya 
bastırın.
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 Pişme esnasında yeşil kontrol lambası söner 
ve tekrar yanar. Bu bir arıza değildir, sadece 
makinenin tekrar ısındığını gösterir.

7.  Waffle makinesini en erken 2 dakikadan  
sonra açın. Hamur yeterince pişmemiş  
veya üzeri iyi kızarmamışsa bir süre daha  
pişmesini sağlayın. „Genel öneriler ve açık
lamalar” kısmını da dikkate alın. Gerekirse, 
artan, fazla pişmiş waffle artık larını pişirme 
yüzeylerinin kenarından tahta veya plastik 
bir alet ile  çıkarın.

8. İstenilen pişme derecesine ulaşıldığı zaman 
waffle’lar çıkarılmalıdır. Kaplamayı zedeleme
mek için bunun içinde ahşap veya plastik 
malzemeden aletler kullanın. Pişirme yüzey
lerinin etrafında kalan taşmış, fazla pişmiş 
waffle artık larını çıkarın ve atın.

Ardından direkt olarak yeni waffle'lar yapmak 
için tekrar hamur doldurabilirsiniz. Daha fazla 
waffle pişirmek istemiyorsanız: 

9.  Elektrik fişini prizden çıkarın.

10. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

11. Waffle makinesini temizleyin (bakınız  
„Temizleme”). 

Genel öneriler ve açıklamalar
•  Waffle makinesi, prize taktıktan yakl. 10  

dakika sonra ısınmış durumda olur.  
Isınmanın hemen ardından, waffle'ın tam  
pişmesi yakl. 67dakika sürer. Birkaç pişirme 
işleminin ardından, waffle yakl. 56 dakika 
sonra da alınabilir.

•  Waffle'ların rengi çok açık veya çok koyu ise 
bir dahaki pişirme işleminde daha uzun veya 
daha kısa süre pişirin.  
Aynı şey waffle'ların iyi pişmedikleri durum 
için de geçerlidir. 

• Birkaç pişirme işlemi sonrasında istediğiniz 
kızarma derecesini bulmuş olursunuz. Bu her 
zaman hamurun kıvamına ve kalınlığına da 
bağlıdır.  
Hamur ne kadar şeker içerirse, waffle o kadar 
kahverenginde kızarır.  

Hamur çok sulu kıvamda olursa, duruma göre 
üst pişirme tabakasına ulaşamaz ve üst  
kısımda, alt kısma oranla daha az kızarır.

• Waffle'ları kalıplarından çıkarmakta  
zorlanıyorsanız, bir sonraki işlemde  
(daha fazla) yağ sürün.  

Temel tarif

Yaklaşık 18 waffle için malzeme

250 gr  margarin veya tereyağı

200 gr  şeker

2 paket  vanilya şekeri

5   yumurta

500 gr  un

2 TK  kabartma tozu

350 ml  süt

Versiyon:

1. 100 g un yerine yulaf veya kepekli  
un kullanın. Tereyağı veya margarini  
köpürünceye kadar karıştırın.

2. Şeker, vanilya şekeri, süt ve yumurtaları  
ilave edin ve karıştırın.

3. Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

4. Tüm karışımı yakl. 2 ila 3 dakika boyunca  
el mikseriyle en yüksek seviyede karıştırın.

5. Ana tarifin pişirme süresi yaklaşık 6 ila 7  
dakikadır.

  Yemek tarifleri literatüründe ve internette 
çok sayıda lezzetli tarifler, süsleme çeşitleri 
vs. bulabilirsiniz. 
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Teknik bilgiler

Model:      600 137

Şebeke gerilimi:   220–240 V ~ 50/60 Hz 

Koruma sınıfı:   I 

Güç:     750 Watt

Ortam sıcaklığı:   +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

  Tchibo GmbH,  
Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik 
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır. 

Temizleme

TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu 
ölüm tehlikesi

Cihaz hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. Cihazı  
damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici  
ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılma
malıdır.

1. Elektrik fişini prizden çıkarın ve cihazın  
soğumasını bekleyin.

2. Pişirme yüzeylerindeki artıkları yumuşak bir 
bezle temizleyin. Bunun için artıkların  
kurumasını bekleyin.

3. Pişirme yüzeylerini ve gövdeyi hafif nemli  
bir bezle silin.

4.  Gerekirse kuru bir bezle tekrar üzerinden  
geçin.

5.  Elektrik kablosunu yer kaplamayacak şekilde 
muhafaza etmek için cihazın alt bölümünde 
bulunan kablo sarma alanını kullanın. 

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor • Elektrik fişi prize  
takılı mı?

Waffel’lerin rengi çok açık. • Waffle hamurunu  
normalden daha uzun 
pişirin.

• Hamur çok mu sıvı?

• Tarife uydunuz mu?

Waffle’lerin rengi çok koyu. • Waffle'ları daha az  
pişirin.

Waffle'lar kalıba yapışıyor. • Kalıplar (daha fazla)  
yağlanmalı.

Pişirme sırasında çok fazla 
buhar çıkıyor.

• Hamur çok mu sıvı?

• Çok mu fazla hamur 
doldurulmuş?

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli 
malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım  
sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun 
için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj 
toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan  
faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar,  
ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! 
Yasalara göre atık cihazlarınızı,  

ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık  
cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama  
merkezleri hakkında bilgi için bağlı  
bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.
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Garanti belgesi 

17.06.2020-140609 
Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC.  
 LTD. ŞTİ
Adresi:   BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7 

MY OFFİCE BİNASI  
ATAŞEHİR  İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu:  +90 216 575 44 11
Faks:   +90 216 576 04 84
eposta:  info@tchibo.com.tr
Yetkilinin  
İmzası:
Firmanın  
Kaşesi: 
Satıcı Firmanın:
Unvanı:   TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC.  

LTD. ŞTİ
Adresi:  BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7 
 MY OFFİCE BİNASI  
 ATAŞEHİR  İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu:  +90 216 575 44 11
Faks:  +90 216 576 04 84
eposta:  info@tchibo.com.tr
Fatura Tarih ve Sayısı: 
Teslim Tarihi ve Yeri:             
Yetkilinin  
İmzası: 
Firmanın  
Kaşesi: 
MALIN  
Cinsi:  WAFFLE MAKİNESİ
Markası:  TCM
Modeli:    600 137
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi:  20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

1)  Garanti süresi, malın teslim tarihinden  itibaren 
başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

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

3)  Malın ayıplı olduğunun anlaşılması  durumunda 
 tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
 Hakkında Kanunun 11 inci  maddesinde yer alan;

 a) Sözleşmeden dönme,

 b)  Satış bedelinden indirim isteme, 

 c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

 ç)  Satılanın ayıpsız bir misli ile 
 değiştirilmesini isteme,  haklarından 
birini kullanabilir.

4)  Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım 
 hakkını  seçmesi  durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştiri len parça bedeli ya da başka 
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin malın  onarımını yapmak veya 
 yaptırmakla yükümlüdür.  Tüketici ücretsiz 
onarım  hakkını  üretici veya  ithalatçıya karşı 
da  kullanabilir. Satıcı,  üretici ve ithalatçı tüke
ticinin bu hakkını  kullanmasından  müteselsilen 
 sorumludur.

5)  Tüketicinin, ücretsiz onarım  hakkını 
 kullanması halinde malın; 
• Garanti süresi içinde tekrar  arızalanması, 
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
•  Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili  

servis  istasyonu, satıcı,  üretici veya 
 ithalatçı tarafından bir raporla  belirlenmesi 
 durumlarında;  tüketici malın bedel 
 iadesini, ayıp oranında bedel indirimini 
veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini  satıcıdan talep edebilir. 
Satıcı, tüketicinin  talebini reddedemez.  
Bu talebin yerine  getirilmemesi  durumunda 
satıcı,  üretici ve ithalatçı  müteselsilen 
 sorumludur.
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6)  Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek 
 otomobil ve  kamyonetler için ise 30 iş günü-
nü geçemez. Bu süre, garanti süresi  içerisinde 
mala ilişkin  arızanın yetkili servis  istasyonuna 
veya satıcıya  bildirimi  tarihinde, garanti süresi 
dışında ise malın yetkili servis  istasyonuna 
teslim  tarihinden itiba ren başlar. Malın 
arızasının 10 iş günü  içerisinde giderile
memesi halinde, üretici veya  ithalatçı; malın 
tamiri  tamamlanıncaya kadar, benzer özellik
lere sahip başka bir malı  tüketicinin kullanım
ına tahsis etmek  zorundadır. Malın garanti 
 süresi içerisinde  arızalanması  durumunda, 
 tamirde geçen süre garanti  süresine eklenir.

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

8)  Tüketici, garantiden doğan haklarının 
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin  bulunduğu 
veya  tüketici işleminin yapıldığı  yerdeki 
 Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
 Mahkemesine  başvurabilir.

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

Servis ve onarım

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü 
şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin  
ya da anlaşmalı kargo  firmamız ile Tchibo teknik 
servisimize gönderin.

  Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki 
 bilgileri belirtin: 
•  Adres bilgileriniz, 
• Bir telefon numarası (gündüzleri)    
 ve/veya bir e-posta adresi, 
• Satın alma tarihi ve 
•   Mümkün olduğunca ayrıntılı bir  

hata  açıklaması.

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne 
iliştirin. Taşıma esnasında hasar görmemesi için 
ürünü iyi bir şekilde paketleyerek teknik servisimi
ze göndermek üzere kargo  şirketine teslim edin. 
İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde 
hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerini, iletişim bilgilerini 
belirtmiş olduğumuz Teknik destek hizmetlerimiz
den alabilirsiniz. Paketi kargoya verdikten sonra 
lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini 
saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda 
 bilgilendirin:

• Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
•  Ürünün onarılmadan size iade edilip 

 edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
•  Ürünün imha edilip edilmeyeceği  

(sizin için ücretsiz olarak).
Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis 
süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri 
hizmetlerimize başvurun. Sorular olduğunda ürün 
numarasını belirtin. 

Teknik destek

444 2 826 
(ücretli)

Pazartesi – Pazar  
09:00  19:00 saatleri  arasında 
eposta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası:  600 137 


