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DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,
Öncellikle 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 bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde faydalanmanız 
için gerekli uyarılar içermektedir.

Bu kılavuzu ileride gerekli olduğunda kullanılmak 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 gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu kullanma kılavuzu başka modeller için de geçerlidir. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir 
şekilde belirtilmiştir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Bu ürün, 220-240V ~ 50Hz geriliminde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Kurulumdan önce lütfen ürünün alt tarafına yerleştirilmiş olan sicil etiketini dikkatlice okuyunuz.

MODEL
CAG-214 (Siyah) / CAG-216 (Beyaz)  CAG-224 (Siyah) CAG-226 (Beyaz)

CAG-234 (Siyah) / CAG-236 (Beyaz) CAG-314 (Siyah) CAG-316 (Beyaz)

Yandan Kontrol / Temperli CamKontrol Şekli / Tipi 

II 2H3B/PGazlı Ürünün Kategorisi

220-240V ~ 50HzVoltaj / Frekans

LPG G30 30mbar
NG G20 20mbar

Gaz Tipi/ Basınç

Büyük Bek x 1

*Bkz. Cihazın kurulumu.

Orta Bek x 2
Küçük Bek x 1

3,00 (kW) Hs

1,75 (kW) Hs
1,0 (kW) Hs

218 g/h

0,170 m³/h127 g/h
73 g/h

3,00 (kW) Hs

1,75 (kW) Hs
1,0 (kW) Hs

0,285 m³/h

0,094 m³/h

LPG NG

560 mm / 490 mm*Kurulum Boyutları
(Genişlik / Derinlik)

MODEL CAG-113

Yandan Kontrol / InoxKontrol Şekli / Tipi 

II 2H3B/PGazlı Ürünün Kategorisi

220-240V ~ 50HzVoltaj / Frekans

LPG G30 30mbar
NG G20 20mbar

Gaz Tipi/ Basınç

Büyük Bek x 1

*Bkz. Cihazın kurulumu.

Orta Bek x 2
Küçük Bek x 1

3,00 (kW) Hs

1,75 (kW) Hs
1,0 (kW) Hs

218 g/h

0,170 m³/h127 g/h
73 g/h

3,00 (kW) Hs

1,75 (kW) Hs
1,0 (kW) Hs

0,285 m³/h

0,094 m³/h

LPG NG

560 mm / 490 mm*Kurulum Boyutları
(Genişlik / Derinlik)
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• Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.
• Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle bire bir uyum içinde olmayabilir.
• Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan   
   edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, 
   ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

ÜRÜN BİLGİ FİŞİ
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.

Ürünün özelliklerini belirlemek amacıyla, eko-tasarım gerekliliklerine uygun olarak, ölçüm ve 
hesaplamalar aşağıda verilen standartla belirlenmiştir. EN 30-2-1

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi

CONTI
CAG-113

ANKASTRE GAZLI OCAKOcağın Tipi
Sembol

Model Tanımlayıcısı
Marka

BirimDeğer

EEgazlı brülör

EEgazlı brülör

%

%

%

63,3

4Gazlı brülör sayısı

62,5

EEgazlı ocak

Büyük bek brülör
başına düşen enerji
verimliliği (1 adet)

Orta bek brülör başına
düşen enerji verimliliği
(2 adet)

Gazlı ocak için enerji
verimliliği

62,7
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ÜRÜN BİLGİ FİŞİ
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

CONTI
CAG-214 / CAG-224 / CAG-234  CAG-216 / CAG-226 / CAG-236

CAG-314 / CAG-316

ANKASTRE GAZLI OCAKOcağın Tipi
Sembol

Model Tanımlayıcısı
Marka

BirimDeğer

EEgazlı brülör

EEgazlı brülör

%

%

%

55,9

4Gazlı brülör sayısı

57,7

EEgazlı ocak

Büyük bek brülör
başına düşen enerji
verimliliği (1 adet)

Orta bek brülör
başına düşen enerji
verimliliği (2 adet)

Gazlı ocak için enerji
verimliliği

57,1

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi
CONTI

ANKASTRE GAZLI OCAKOcağın Tipi
Sembol

Model Tanımlayıcısı
Marka

BirimDeğer

EEgazlı brülör

EEgazlı brülör

%

%

%

61,3

4Gazlı brülör sayısı

60,0

EEgazlı ocak

Büyük bek brülör
başına düşen enerji
verimliliği (1 adet)

Orta bek brülör
başına düşen enerji
verimliliği (2 adet)

Gazlı ocak için enerji
verimliliği

60,4
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Ürünün özelliklerini belirlemek amacıyla, eko-tasarım gerekliliklerine uygun olarak, ölçüm ve 
hesaplamalar aşağıda verilen standartla belirlenmiştir. EN 30-2-1

GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik 
talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale 
gelebileceği gibi ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Genel Güvenlik

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.

UYARI: 
Cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtmak gibi diğer amaçlarla kullanılmamalıdır.

• Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanıma izin verilmemektedir. Yemek 
   pişirmek ve ısıtmak dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Başka herhangi bir maksatla kullanımı 
   (Örnek; Bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur. Ürünün uygunsuz, yanlış veya elverişsiz 
   kullanımı sonucu insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
• Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çıkardığınızdan emin olunuz.
• Kullanım esnasında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.
• Cihazınız harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalışmak üzere                   
   tasarlanmamıştır.
• Ocağınızı asla buharlı temizleyici ile temizlemeyiniz. 

DİKKAT:
Ocak camı kırıldığında derhal bütün brülörleri ve elektrikli ısıtma elemanını güç beslemesinden kapatınız, 
cihaz yüzeyine dokunmayınız ve cihazı kullanmayınız.



ANKASTRE OCAK

• Ürün üzerinde hiçbir onarım, bakım veya değişiklik yapmayınız. Ancak, bazı sorunları giderebilirsiniz.  
   (Bkz. Yetkili Servis Çağırmadan Önce Sorun Giderme)
• Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça 
   kullanılmalıdır.
• Cihazınızın fişi topraklı olduğundan prizinizin de mutlaka topraklı olması gerekmektedir.
• Hiçbir zaman fişi kablosunu çekerek çıkartmaya çalışmayınız.
• Ürünü taşırken, temizlerken veya bakım yapılırken fişini elektrik prizinden çıkarınız.
• Cihazınızın elektrik kablosunu sıcak bölgelerden geçirmemeye dikkat ediniz.
• Kullanacağınız gaz borusunun ya da hortumunun sıcak bölgelerden geçmemesine ve mutlaka gaz 
   kaçağı olup olmadığını sabun köpüğü ile kontrol edilmesine dikkat ediniz.
• Cihazınızda kullanacağınız gaz hortumunu hortum başlığına taktıktan sonra kelepçe ile sıkınız. Gaz 
   kaçağı olup olmadığını yine sabun köpüğü ile kontrol ediniz.
• Ürünün çalışması sırasında kenarları sıcak olacağından, yakınına, yanıcı maddeler konulmamalıdır.
• Boş kapları ve tencereleri açık bek gözlerinin üstüne koymayınız. Hasar görebilirler.
• Her kullanımdan sonra ürünün düğmelerinin kapalı konumda olup olmadığını kontrol ediniz.
• İlaç alımı ve/veya alkol kullanımı gibi, muhakeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü 
   kullanmayınız.
• Yemeklerinizde alkol kullanırken dikkatli olunuz. Çünkü alkol, yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve sıcak 
   yüzeylerle temas ettiğinde alev alarak yangın çıkmasına neden olabilir.

UYARI:
Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlenmek için cihazın devresini açınız.

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 ve bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.

UYARI:
Yangın tehlikesi: malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.

• Gaz borusunu ya da hortumunu ekstra ağırlık ya da sert darbelere maruz bırakmayınız.
• Tencereyi ürün üzerine çarpmayınız.
• Beklerin üzerine büyüklükleri ile orantılı tencereyi yerleştiriniz.
• Küçük beklerde büyük çaplı tencere, büyük bekte küçük çaplı tencereler kullanmayınız.
• Tencereyi yanıcı bekin tam ortasına yerleştiriniz.
• Ürününüzü kendi halinde çalışmaya bırakmayınız, sık aralıklarla kontrol ediniz.
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Çocuklar İçin Güvenlik
• Ürün kullanımdayken ve kullanım sonrasında soğuyana kadar ürünün açıktaki kısımları ısınacaktır; 
   çocuklar uzak tutulmalıdır.
• Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayınız.
• Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerinin güvenlik nedeni ile çocukların ulaşabilecekleri 
   yerlerden uzak tutun, aksi halde tehlikeli olabilir.

Gaz Çalışmalarında Güvenlik
• Gaz ekipmanları ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından 
   yapılmalıdır.
• Kurulumdan önce yerel dağıtım (gaz türü ve gaz basıncı) koşullarının ürün ayarlarıyla uyumlu olup 
   olmadığını kontrol edin.
• Ürün, geçerli kurulum yönetmeliklerine göre kurulmalı ve bağlanmalıdır. Havalandırmayla ilgili 
   gerekliliklere özellikler dikkat edilmelidir. (Bkz. Cihazın Kurulumu)
• Gazlı ocak gözlerini düzenli olarak temizleyin. Alevler mavi olmalı ve düzgün bir şekilde yanmalıdır.
• Gazlı ürünler ve gaz sistemlerin düzgün çalışmaları için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Lütfen yıllık 
   bakım yaptırınız.
• Gazlı ürünlerde gazın iyi yanması gereklidir. Yeterli gaz yanması yoksa karbonmonoksit (CO) açığa 
   çıkabilir. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve çok zehirli bir gazdır ve küçük miktarlarının bile ölümcül 
   etkisi vardır.
• Gazla ilgili acil durumlar için telefon numaralarını ve gaz kokusu alınması durumunda alınacak önlemler 
   hakkında bilgileri yerel gaz tedarikçinizden isteyiniz.

UYARI: 
Gazlı pişirme ürünlerinin kullanılmasıyla, bulunduğu  odada nem, ısı ve yanma ürünleri ortaya çıkar. 
Özellikle cihaz kullanımdayken mutfağın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Doğal havalandırma 
deliklerini muhafaza ediniz veya mekanik bir havalandırma tertibatı ( fırın üstü aspiratör, davlumbaz ) 
taktırınız.  Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı ilave bir havalandırma isteyebilir, örneğin, bir 
pencerenin açılması veya daha etkili havalandırma varsa mekanik havalandırma seviyesini yükseltiniz.

Gaz Kokusu Aldığınızda Yapmanız Gerekenler
• Gazlı ürünlerin ve gaz sayaçlarının üstündeki tüm valfleri kapatınız.
• Çıplak ateş kullanmayınız ve sigara içmeyiniz.
• Hiçbir elektrikli düğmeyi çalıştırmayınız. (Ör. Lamba düğmesi veya kapı zili)
• Kapıları ve pencereleri açınız.
• Tüm boruların ve bağlantılarının kaçak yapıp yapmadıklarını kontrol ediniz. Hala gaz kokusu alıyorsanız 
   evden çıkınız.

ÖNEMLİ:
Eğer cihazı bir daha kullanmamaya karar verirseniz, cihazın fişini prizden çekerek elektrik
temasını ve cihazın gaz bağlantısını kesiniz. Kullanılmayan cihazlar çocuklar için güvenlik
riski taşır. Bu yüzden cihazı çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutununuz.
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Elektrikle İlgili Çalışmalarda Güvenlik
• Elektrikli ekipmanlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler 
   tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Herhangi bir hasar durumunda ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesiniz. Bunun için evinizin  
   sigortasını kapatınız.
• Sigorta akımının ürün akımıyla uyumlu olduğundan emin olunuz.

Eski Ekipmanlar İçin Güvenlik

Kişiler, AEEE'nin bir çevre sorununa dönüşmemesini sağlamakta önemli bir rol üstlenir; bazı basit 
kuralların izlenmesi gerekir:

• AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır.
• AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler 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 başına 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.

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

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU
Avrupa Birliği Yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. AEEE, hem kirletici
maddeleri (bunlar çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir) hem de
temel bileşenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) içerir. Bu cihazı hurdaya ve
çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif
sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Tüm kirleticilerin düzgün bir şekilde
bertaraf edilmesi ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve
dönüştürülmesi için AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir. 
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CİHAZIN KURULUMU
Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere göre ve sadece iyi havalandırılmış yerlerde tesis edilmelidir. Bu 
cihazı tesis etmeden veya kullanmadan önce talimatları okuyunuz.

UYARI:
Cihazı yerleştirmeden önce, yerel dağıtım şartlarından (gaz cinsi ve basıncı) ve cihaz ayarının uygun 
olduğundan emin olun.

UYARI:
Bu cihazın ayar şartları etikette belirtilmiştir (veya veri plakasında).

Kurulum, talimatlara göre yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır. Firmamız, yanlış kurulumdan dolayı 
insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kurulum Uyarıları
• Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce elektrik ve/veya gaz 
   tesisatının uygun olduğundan emin olunuz. Değil ise ehliyetli bir elektrik teknisyeni veya tesisatçı 
   çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırınız. Daha sonra yetkili servisi çağırınız.
• Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve/veya gaz tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.
• Ürünün kurulumunda, elektrik ve/veya gazla ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır. 
   Ürünün gaz dağıtım sistemine bağlantısı yalnızca yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından yapılabilir.
• Yerel gaz dağıtım merkezinden gelen gazın basıncı ve türü, ürünün tip etiketinde veya gaz gösterim 
   etiketinde belirtilen verilerle aynı olmalıdır.
• Elektrik kablosu ezilmemeli, katlanmamalı ya da sıkıştırılmamalı veya ürünün sıcak parçalarına temas 
   ettirilmemelidir. Kurulumdan sonra fiş kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır. Ancak ocakların üzerinde 
   bir yere gelmemelidir.
• Ocak, piyasadan temin edilebilen tezgahlara kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün ile mutfak duvarları 
   ve mobilya arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Lütfen şekilde gösterilen ölçülere göre montaj
   yaptırınız. (Bkz. Şekil 2 ve Şekil 3)
• Kullanılan yüzeyler, sentetik laminantlar ve yapıştırıcılar ısıya ( minimum 100 ºC) dayanıklı olmalıdır. Bu 
   ısıya dayanıklı olmayan sentetik laminantlar ve yapıştırıcılar, plastik veya yapışkanlı malzemeler hasar
  görebilir. Sıcaklık artışına karşı gerçek dayanıklılık mutfak ünitelerinin yüzey cilasının performans 
  derecesine bağlıdır.

ÇEVRESEL UYARI:
Cihazın kurulumdan sonra ambalaj malzemelerini lütfen güvenlik ve çevre koşullarına
gereken önemi göstererek çöpe atınız. Atık ambalajların yeniden kullanımı için
özelliklerine göre (folyo, karton, strafor vb.) ilgili geri dönüşüm kutularına atınız. Ürünü
çöpe atmadan önce çocukların tehlikeye maruz kalmaması için elektrik kablosunu
keserek kullanılmaz hale getiriniz.
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• Belirli mutfak ünitesi yüzeyi cila türleri (örneğin vinil) yukarıda belirtilen sıcaklıklardan daha düşük 
   sıcaklıklarda ısıdan hasar görmeye veya renk atmaya özellikle hassastır.
• Tezgah yatay olarak düzleştirilmeli ve tespit edilmelidir.
• Tezgah üstüne ocak için açılacak boşluğu, ocağın kurulum boyutlarına göre kestiriniz.
• Ocağı bir dolabın üzerine monte ederken, şekilde gösterildiği gibi dolapla ocak arasını ayırmak için bir 
   raf monte edilmelidir. Bir ankastre fırının üzerine monte ediliyorsa aradaki mesafe en az 30 mm. 
   olmalıdır.

Örneğin, bir çekmecenin üzerine monte edilmesi nedeniyle ürünün alt tarafına dokunabiliyorsa, bu 
kısmın ahşap bir levha ile kaplanması gerekir.

• Ürünü, buzdolabı veya derin dondurucu yakınına kurmanız tavsiye edilmez, aksi halde yayılan ısı 
nedeniyle adı geçen cihazların performansı olumsuz yönde etkilenecektir.

Oda Havalandırması
Yanma için gereken hava, oda havasından alınır ve çıkan gazlar doğrudan doğruya odanın içine verilir.
Ürününüzün güvenli çalışması için iyi bir oda havalandırması şarttır. Odanın havalandırılması için 
kullanılabilecek herhangi bir pencere ya da kapı yoksa ilave bir havalandırma kurulmalıdır. (Bkz. Şekil 1)

1 min.30 mm.

Oda büyüklüğü Havalandırma açıklığı
5 m3’ den küçük min. 100 cm2

5 m3 ile 10 m3 min. 50 cm2

10 m3’den büyük Gerekmez

Bodrum veya kilerde min. 65 cm2



A: Havalandırma
C: Davlumbaz
E: Hava tahliye
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UYARI:
Bu cihaz yanma ürünlerini tahliye tertibatına bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetme-
liklerine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Havalandırma ile ilgili şartlara özel özen gösterilmelidir.

 
Kurulum ve Bağlantılar
Bu işlemler yetkili bir teknisyen tarafından özel olarak yapılmalıdır.

Kurulum
Ocaklarınızı kurmak için lütfen aşağıdaki şekilleri ve uyarıları dikkatlice inceleyiniz.

• Tezgah üzerine yerleştirilecek ocak, ürünle birlikte verilen ocak bandı ile yerleştirilmelidir. Üst üstte 
   gelmeyecek şekilde yapıştırınız.
• Yapıştırılan ocak bandı yabancı maddelerin ve sıvıların ocak ile tezgah arasına girmesini engellemek 
   içindir.
• Montaj kelepçeleri ile ocağı sabitleyiniz. Daha sonra ocağın bağlantılarını yapınız.
• Farklı kalınlıktaki tezgahlara göre bağlantı şekilleri belirtilmiştir. Ocağı verilen montaj sacı ve vidaları 
   kullanarak sabitleyiniz.

UYARI:
Farklı deliklere bağlantı yapılması, gaz ve elektrik sistemine zarar verebileceğinden güvenlik açısından 
sakıncalıdır.

Şekil:1
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CAG-113 / CAG-214 ( Siyah) / CAG-216 (Beyaz)/CAG-224 (Siyah) CAG-226 (Beyaz)
CAG-234 (Siyah) / CAG-236 (Beyaz)/CAG-314 (Siyah) CAG-316 (Beyaz) Modeller için

Şekil 2

Şekil 3
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Yandan düğmeli ocaklar için
bağlantı delikleri;

20/30/40 mm lik tezgah için bağlama şekli (A noktası)
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Sızdırmazlık contası bağlantı şekli
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GAZ BAĞLANTISI

Gaz Hortumunun Bağlanması
• Cihazınızı, gaz bağlantısı yapılacak yere en kısa ve sızdırmayacak şekilde bağlatınız. Kullanacağınız gaz 
   hortumu emniyetiniz için 150 cm'den uzun olmamalıdır.
• Kelepçeyi hortuma takınız. Daha sonra hortumla ocak bağlantısını yapınız. Son olarak kelepçeyi 
   tornavida ile iyice sıkınız. (Bkz. Şekil 4)
• Hortumun diğer ucu için de aynı işlemleri tekrarlayıp tüp bağlantısını yapınız.
• Sızdırmazlık kontrolünü mutlaka yapınız.
• Eğer daha sonra ürününüzü, ayarlı olduğundan farklı bir gaz tipi ile kullanmak durumunda kalırsanız, 
  dönüşüm yapılması için yetkili servise başvurmanız gereklidir.

UYARI: LPG tüpleri ev içinde tutulmamalıdır.
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NOT: Gaz hortumunuzu normal ve sağlam olsa dahi yaklaşık 4-5 senede bir yenileyiniz.

Metal Esnek Borunun Bağlanması
• Cihazınızı, gaz bağlantısı yapılacak yere en kısa ve sızdırmayacak şekilde bağlatınız. Kullanacağınız gaz 
   borusunun emniyetiniz için 150 cm'den uzun olmamalıdır.
• Bağlantı rekor uygunluğuna dikkat ediniz. (1/2 olmalıdır)
• Metal birleşimde standartlara uygun sızdırmazlık contaları kullanınız. (Bkz. Şekil 5)
• Gaz bağlantısı sırasında herhangi bir şekilde zarar görmemeli, ısınan yüzeylere ve tezgahtaki hareketli 
   parçalara temas ettirmeyiniz.

1-LPG bağlantı ucu
2-Plastik hortum

Şekil 4

Şekil 5
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ÖNEMLİ UYARI !!!
Montaj veya gaz dönüşümü yaparken ana gaz borusunu ikinci bir anahtar ile 
sabitleyiniz. Ana gaz borusunu burkmamaya özen gösteriniz.

Eğer ocağın altına ankastre fırın yerleştirilmişse;
• Gaz borusu ya da hortumu altta bulunan fırına, keskin kenar köşelere değmeyecek şekilde 
   yerleştirilmeli, bükülüp burkulacak şekilde yerleştirilmemelidir.
• Gaz borusunun ya da hortumunun dış kaplamasının ve sağlamlığının kontrolü yapılabilecek şekilde 
   konumlandırılmalıdır. (Bkz. Şekil 6)

1- Ocak (alttan görünüş)
2- Hortum ucu
3- Hortum
4- Kelepçe
5- Fırın
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Bağlantı Kısmının Sızdırmazlık Kontrolü
• Ürünün üzerindeki tüm düğmelerin kapalı olmasına dikkat ediniz. Gazın açık olduğuna emin olunuz. 
   Gaz kaçağı kontrolü için, hortumun bağlantı ucuna bir miktar sabun köpürtüp sürünüz.
• Gaz kaçağı varsa sabunlu kısımda köpürme olacaktır. Bu durumda gaz bağlantısını tekrar gözden 
   geçiriniz.

UYARI: 
Gaz kaçağını kontrol için kesinlikle kibrit veya çakmak alevi kullanmayın.

GAZ DÖNÜŞÜMÜ
Ocağınızdaki bekler, yanması istenilen gaza uygun enjektörler takılarak farklı gazlarla çalıştırılabilir. Gaz 
tipi değişiklikleriniz için yetkili servise başvurunuz.

Enjektörlerin değişimi yetkili servis personeli tarafından aşağıdaki şekilde yapılmalıdır;
• Izgara ve bekleri yerlerinden yukarıya doğru kaldırarak çıkartınız.
• Enjektörleri saat yönünün tersine çevirerek çıkartınız ve kullanılacak gaz tipine uygun yeni enjektörleri 
   yerine takınız. (Bkz. Tablo 1)
• Yeni enjektörleri iyice sıkınız.

ÖNEMLİ: Enjektörün çok fazla sıkılması yalama olmasına ve gaz kaçağı oluşmasına sebep olur, bu 
nedenle enjektörün yeterli seviyede sıkıldığından emin olduğunuzda çok fazla zorlama yapılmamalıdır.

• Enjektörleri takma işlemi tamamlandıktan sonra gaz sızdırmazlığını köpük ile kontrol ediniz. Bu işlem 
   için enjektörlerin diplerine köpük sürünüz, enjektörün üstüne parmağınızla gaz çıkışını kapatacak 
   şekilde basınız ve enjektörün bağlandığı yerlerde kabarcıklar oluşup oluşmadığını kontrol ediniz,
• Enjektörler takıldıktan sonra gaz ayarı (by-pass) yapılmalıdır.
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• Enjektörleri minimuma ayarlamak için musluk üzerine yerleştirilen vidayı tornavida yardımıyla 
   minimum konuma döndürünüz.
• Yetkili personel ayarlamaları tamamladıktan sonra tüm cihaz üzerindeki contaları ve markajları tekrar 
   ayarlamalıdır ve daha önce kullanılan gaz ile ilgili bilgileri içeren etiketleri yeni ayarlanan gaz ile ilgili 
   bilgileri içeren etiketler ile değiştirmelidir.
• Enjektörlerin değişimleri tamamlandıktan sonra ızgara ve bekleri yerleştiriniz ve tam olarak yerlerine 
   oturtulduğundan emin olunuz.

UYARI: Gaz dönüşümü yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.

ELEKTRİK BAĞLANTISI
Bütün elektriksel bağlantılar, yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak sadece ehliyetli elektrik 
teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Bağlantılar ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.

Gaz Tipi
ve

Basıncı

Bek
Tipi

Enjektör
Çapı

LPG
G 30

30 mbar

Büyük
Orta

Küçük

0,85
0,65
0,50

NG
G 20

20 mbar

Büyük
Orta

Küçük

1,15
0,97
0,72

Tablo 1
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Cihazın Elektrik Bağlantısını Yapmadan Önce
• Ana şebekeden gelen gücün cihazın alt tarafına yerleştirilmiş olan sicil etiketinde belirtilen gücü 
   karşılayacağından emin olunuz.
• Ürününüzün enerji besleme kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu fişin mutlaka topraklı bir hat ile 
   kullanılması gerekmektedir. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
• Ürünün şebeke elektriğine bağlantısı yalnızca yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından yapılabilir ve ürünün 
   garantisi yalnızca doğru kurulumdan sonra başlar.

UYARI:
Cihazın mutlaka topraklanması gerekmektedir.

Enerji besleme kablosu tipi ve kesitleri;

GERİLİM KABLO TİPİ KABLO KESİTİ ÜRÜN TİPİ
220–240 V ~ 50 Hz H05 VV- F 3 x 0,75 mm2 4 G. Gazlı Ocak

• Ürünü, elektrik bağlantısı için kullanılan prize veya çift kutuplu anahtara kolay erişebilecek şekilde 
   konumlandırılmalıdır.
• Enerji besleme kablosunu sıcak yüzeylere temas edecek şekilde yerleştirmeyiniz.

Şekil 7

Tablo 2
Enerji besleme kablosu içindeki;
Sarı/yeşil olan topraklama kablosu ‘’          ’’ terminaline bağlanmalıdır.
Mavi nötr kablo ise ‘’ N ’’ ile gösterilen terminale bağlanmalıdır.
Siyah, kahverengi veya kırmızı elektrik yüklü kablolar ise ‘’ L ‘’ ile gösterilen uca bağlanmalıdır. 
(Bkz. Şekil 7)
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• Enerji besleme kablosu hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en yakın yetkili servise başvurulmalı  
   ve Tablo 2’ deki özelliklere uygun orijinal yedek parça ile değişimi sağlanmalıdır.
• Cihaz elektrik tesisatına doğrudan bağlanacak ise cihaz ile elektrik tesisatı arasına iki kutuplu bir şalter 
   monte edilmeli ve topraklama kablosu iki kutuplu şalter tarafından kesilmemelidir.
• Adaptörlerin, çoklu prizlerin veya uzatma kablolarının kullanılması tavsiye edilmemektedir. Mutlaka 
   kullanılması gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarına uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu 
   kullanılabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirlenen maksimum akım kapasitesi ve gücü aşmamalıdır.
• Cihaz, elektrik güvenliği sadece elverişli kaynağa, kurallara göre topraklanarak doğru şekilde 
   bağlandığında garantilidir. Firmamız, cihazın doğru şekilde topraklanmamasından ve elektrik bağlantısı
   yapılmamasından kaynaklı insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu 
   tutulamaz.

CİHAZIN İLK ÇALIŞTIRILMASI
• Tüm ambalaj malzemelerini çıkarınız.
• Ürünün yüzeylerini ıslak bez veya süngerle silin ve bir bezle kurulayınız.

NOT: Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir.  Aşındırıcı deterjanları, 
temizleme tozlarını/kremlerini ya da keskin nesneleri kullanmayınız.

• Gaz beslemesini açınız.
• Gaz bağlantılarının emniyetli bir şekilde takılıp takılmadıklarını kaçak yapıp yapmadıklarını kontrol 
   ediniz.
• Ocak gözlerini yakınız ve alevin görünümünü kontrol ediniz.

NOT: Alevler mavi olmalı ve düzgün bir şekilde yanmalıdır. Alevler sarı olduğunda ocak başlığının sıkıca 
yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz veya ocak gözünü temizleyiniz.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI
Aşağıdaki bilgiler ürününüzü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı 
olacaktır.
• Pişirme için kapaklı tencereleri/tavaları kullanınız. Kapak yoksa enerji tüketimi dört kat artabilir.
• Kullanmış olduğunuz ocak gözünü tamamen kapattıktan sonra bir süre daha ısı vereceğini ve bu ısıyı 
   kullanabileceğinizi unutmayınız.
• Kullanılan tencere tabanının büyüklüğüne göre uygun ocak gözünü tercih ediniz. Daima yemekleriniz 
   için doğru boyda tencere seçiniz. Büyük kaplar için gereğinden fazla enerjiye ihtiyaç vardır.

Büyük
Orta
Küçük

24-26 cm
20-22 cm
12-18 cm

Bek Tipi Tencere Çapı



CAG-113 / CAG-214 / CAG-216   CAG-224 / CAG-226
CAG-234 / CAG-236  CAG-314 / CAG-316 
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• Ocak üzerinde düzgün tabanlı tencereler kullanınız. Bu şekilde ısı enerjisi maksimum kullanılmış olur. 
Dışa dönük (dış bükey) tabanlı tencereler kullanılmaması tavsiye edilir. (Bkz. Şekil 8)

Şekil 8
OCAĞIN TANIMLANMASI

P1: KÜÇÜK BEK                          
P2: ORTA BEK                            
P3: BÜYÜK BEK                          S3: BÜYÜK BEK DÜĞMESİ

S2: NORTA BEK DÜĞMESİ
S1: KÜÇÜK BEK DÜĞMESİ
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OCAĞIN KULLANIMI
• Pişirme kabının büyüklüğü ile gaz alevinin boyutu birbiriyle uyumlu olmalıdır. Gaz alevlerini pişirme 
   kabın tabanından taşmayacak şekilde ayarlayınız ve pişirme kabını tencere taşıyıcısının üzerine
   ortalayacak şekilde koyunuz.
• Tencereleri, saplarını ocakların üzerine gelmeyecek şekilde yerleştirmeye dikkat ediniz ve sapların 
   ısınmasını önleyiniz.
• Ocağınızı çalıştırmadan önce bek şapkası ve brülörü ızgaraların tam olarak yerlerine oturtulduğundan 
   emin olunuz. (Bkz. Şekil 9)

Ocak Gözlerinin Yakılması
Kumanda panosu üzerinde bek sayısı kadar düğme ve bunların kullanımını kolaylaştıran bir işaretleme 
mevcuttur. Bu işaretleme, ilgili düğmenin hangi ocak bekini kumanda ettiğini gösterir. Ocağınız 
düğmeden ateşleme sistemi ile donatılmıştır. (Bkz. Şekil 10)

Daire: Kapalı Konum

Büyük Alev: Maksimum Gaz Dağıtımı

Küçük Alev: Minimum Gaz Dağıtımı
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Ocağı ateşlemek için düğmeyi aşağı doğru bastırıp, saat yönünün tersine çevirerek büyüyen yay 
yönünde azami konuma getiriniz. Çıkan gazı kıvılcımla alevlendirmek için düğmeyi 3-4 saniye basılı 
olarak tutunuz. Yaklaşık 3-4 saniye sonra düğmeyi bırakınız ve düğmeyi saat yönüne çevirerek alevi 
isteğinize göre ayarlayınız. Eğer alev sönerse, düğmeyi kapalı konumuna getirerek kapatınız ve daha 
sonra yukarıdaki işlemi tekrar ediniz.

Şekil 10



UYARI:
Bek alevlerinin kazaen sönmüş olması durumunda, bek kontrolünü kapatınız ve en azından 1 dakika 
içinde beki tekrar ateşlemeye uğraşmayınız.

Gaz Kesici Emniyet Tertibatı

1. Gaz Kesme Emniyeti

Ocak gözlerinde sıvı taşması, hava akımı sonucu meydana gelebilecek sönmelere karşı gaz kesme 
emniyet tertibatı devreye girerek gazı keser.

Düğmeyi aşağı doğru bastırarak saat yönünün tersine çeviriniz ve ocak gözünü ateşleyiniz. Yanma 
gerçekleştikten sonra düğmeyi 3-5 saniye basılı tutarak emniyet tertibatını devreye girmesini sağlayınız.

Eğer düğmeyi basıp bıraktıktan sonra yanma gerçekleşmez ise, aynı işlemi düğmeyi 15 saniye basılı 
tutarak tekrarlayınız.

Ateşleme gerçekleşmemiş ise düğmeye 15 saniyeden fazla basmayınız. Bir dakika bekledikten sonra 
ateşleme işlemini tekrarlayınız.

NOT: Elektrikli ateşlemeyi ilk kez kullanırken, gaz borusundaki havadan dolayı elektrikli ateşlemeyi 
birkaç kez denemek zorunda kalmanız normaldir.

TEMİZLİK VE BAKIM
Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Bu şekilde yiyecek artıklarını kolayca çıkarmak ve ürün 
daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanmasını önlemek mümkündür. Ürünün temizliği için 
hiçbir özel temizleme maddesi gerekli değildir. Bulaşık deterjanı ve ılık su ile yumuşak bir bez ya da 
sünger yardımıyla temizlenmeli, kuru bir bez ile kurulanmalıdır.
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• Herhangi bir temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekiniz.
• Temizlemeye başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
• Paslanmaz çelik yüzeyleri, piyasadan temin edebileceğiniz özel paslanmaz çelik temizleyici sprey veya 
   sıvıları kullanarak temizleyiniz.
• Ürününüzü temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin emaye veya boyalı yüzeyleri çizebilecek 
   tanecikler içermemesine dikkat ediniz.
• Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmemesi için aşındırıcı tanecikler içeren sıvı 
   temizleyicilere ve telli bulaşık süngeri kullanmayınız.
• Ocak camını temizlemek için sert aşındırıcı temizlik maddeleri, metal kazıyıcılar, bulaşık teli veya 
   çamaşır suyu gibi yüzeye zarar verebilecek malzemeler kullanmayınız.
• Emaye, boyalı ve paslanmaz çelik yüzeylerde aşındırıcı ve asitli lekeler (limon suyu, sirke vb.) 
   bırakmayınız.
• Tencere taşıyıcılarını yerlerine takarken yanıcıları (bekleri) ortalayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat 
   ediniz.
• Elektronik ateşleme sistemini kullanmadan önce ürünün temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.

UYARI: Bek brülörlerini bulaşık makinesinde yıkamayınız; renk değişikliği olabilir.
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NAKLİYE/TAŞIMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
• Orjinal ambalajını saklayınız. Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.
• Orjinal ambalajı yok ise; Ürününüzün dış yüzeylerine hasar gelmeyecek şekilde önlem alın ve üzerine  
 ağır yük koymayınız.
• Taşıma sırasında ürününüzü yere paralel konumda üst tarafı yukarı gelecek şekildet taşıyınız /   
 yerleştiriniz.
• Taşıma sırasında ocağın içindeki bek parçalarını ve tencere taşıyıcılarını bantla sıkıca sabitleyiniz.
• Ürünü, balon kabarcıklı ambalajla veya kalın mukavvaya sarınız ve taşıma sırasında hasar görmesini  
 engellemek için bantla sıkıca yapıştırınız.

YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE SORUN GİDERME
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?

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 olmasınadikkat 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.

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

Sinyal lambası yanmıyor.
• Sigorta atmış, ürününüze elektrik beslemesi gelmiyor, arızalı olabilir.
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NAKLİYE/TAŞIMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
• Orjinal ambalajını saklayınız. Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.
• Orjinal ambalajı yok ise; Ürününüzün dış yüzeylerine hasar gelmeyecek şekilde önlem alın ve üzerine  
 ağır yük koymayınız.
• Taşıma sırasında ürününüzü yere paralel konumda üst tarafı yukarı gelecek şekildet taşıyınız /   
 yerleştiriniz.
• Taşıma sırasında ocağın içindeki bek parçalarını ve tencere taşıyıcılarını bantla sıkıca sabitleyiniz.
• Ürünü, balon kabarcıklı ambalajla veya kalın mukavvaya sarınız ve taşıma sırasında hasar görmesini  
 engellemek için bantla sıkıca yapıştırınız.

YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE SORUN GİDERME
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?

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 olmasınadikkat 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.

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

Sinyal lambası yanmıyor.
• Sigorta atmış, ürününüze elektrik beslemesi gelmiyor, arızalı olabilir.
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DEAR COSTUMER,
Firstly thank you for purchasing our product.

Carefully read all instructions and warnings in this manual. These guides include important information 
about your product safe installation, operation, maintenance and have warning to take advantage of the 
most useful product.

Keep this guide in safe and easily available place when it becomes necessary.

Cause of Translation of this booklet from the manufacturer or its publication, resulting from the 
incorrect use of the device, to people, to environment or other materials can not be held liable for 
damages.

This manual also applies to other models. Di�erences between models are identified in the manual.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
The hobs are designed to operate with a monophase alternating current of 220-240V ~ 50Hz. Anyway, 
before the installation of the appliance, we suggest you to check always the specifications on the rating 
label applied on the front bottom side of the hob.

• The manufacturer reservers it’s right to make changes in the technical specifications in order to 
improve the appliance quality without any prior notice.

• The figures in guide are schematic; your product may not match exactly.
• Values stated on the markings of the appliance or in the other printed documents supplied with the  
 appliance are obtained under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary  
 according to the usage of the appliance and ambient conditions.

WARNING: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the 
room in which is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood)

Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a 
window or more effective ventilation, for exrample increasing the level of mechanical ventilation where 
present.

Need to do when there is gas odor
• Turn off all valves on the gas products and gas meters.
• Do not use naked flames or smoke.
• Do not operate any electrical switch. (Eg lamp switch or the door bell)
• Open the doors and windows.
• Check all pipes and connections to leak or not. Still getting the smell of gas, exit the house.

Safety about Electrical Studies
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn off and disconnect it from the product in case of any damage. To do this, turn off your home  
 insurance.
• Make sure it is compatible fuse current with product current.

INSTALLATION
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated location. Read the instructions before installing or using this appliance.

WARNING: Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.

WARNING: The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation..

CAG-214 (Black) / CAG-216 (White)  CAG-224 (Black) CAG-226 (White)

CAG-234 (Black) / CAG-236 (White) CAG-314 (Black) CAG-316 (White)

CAG-113 
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The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated 
Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 
2009/125/EC Information for domestic gas-fired hobs

PRODUCT FICHE

WARNING: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the 
room in which is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood)

Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a 
window or more effective ventilation, for exrample increasing the level of mechanical ventilation where 
present.

Need to do when there is gas odor
• Turn off all valves on the gas products and gas meters.
• Do not use naked flames or smoke.
• Do not operate any electrical switch. (Eg lamp switch or the door bell)
• Open the doors and windows.
• Check all pipes and connections to leak or not. Still getting the smell of gas, exit the house.

Safety about Electrical Studies
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn off and disconnect it from the product in case of any damage. To do this, turn off your home  
 insurance.
• Make sure it is compatible fuse current with product current.

INSTALLATION
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated location. Read the instructions before installing or using this appliance.

WARNING: Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.

WARNING: The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation..

In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and 
calculations of the following standards were applied: EN 30-2-1

CAG-113 

CAG-214 / CAG-224 / CAG-234
CAG-216 / CAG-226 / CAG-236
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In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and 
calculations of the following standards were applied: EN 30-2-1

This section will help prevent the dangers of personal injury or property damage is located in the 
safety instructions. Failure to comply with these instructions could invalidate any warranty as our 
company is not liable for damages arising.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

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

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING: The device is used only for cooking. Should not be used for other 
purposes, such as heat the room.damages arising.

General Safety

The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated 
Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 
2009/125/EC Information for domestic gas-fired hobs

PRODUCT FICHE

WARNING: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the 
room in which is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood)

Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a 
window or more effective ventilation, for exrample increasing the level of mechanical ventilation where 
present.

Need to do when there is gas odor
• Turn off all valves on the gas products and gas meters.
• Do not use naked flames or smoke.
• Do not operate any electrical switch. (Eg lamp switch or the door bell)
• Open the doors and windows.
• Check all pipes and connections to leak or not. Still getting the smell of gas, exit the house.

Safety about Electrical Studies
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn off and disconnect it from the product in case of any damage. To do this, turn off your home  
 insurance.
• Make sure it is compatible fuse current with product current.

INSTALLATION
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated location. Read the instructions before installing or using this appliance.

WARNING: Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.

WARNING: The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation..

CAG-314 / CAG-316
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CAUTION: In case of hotplate glass breakage: shut immediately off all burners and any electrical 
heating element and isolate the appliance from the power supply do not touch the appliance 
surface, do not use the appliance.

WARNING: If the surface is cracked, switch on the appliance circuit in order to avoid the possibility of 
electric shock.

• Do not carry out any repairs or modifications on the appliance. However, you may remedy some  
 malfunctions; (See Troubleshooting Before Calling Service)
• All maintenance and repairs should be done by authorized service only, an d only genuine spare parts  
 should be used.
• As the plug of your appliance is grounded, your socket must also be grounded.
• Never attempt to remove the plug from the socket by pulling the cord.
• Unplug while carrying, cleaning and maintaining the product.
• Pay attention that the device power cord not letting the hot regions.
• Please do not cross the use of gas pipe or hose under the hot region and check the gas leaks with  
 soap bubbles.
• Screw the gas hose that use on your device with a clamp, after the installing the head. Please check  
 the gas leaks with soap bubbles.
• Do not expose the gas pipe or hose to the extra weight or hard knocks.
• Do not leave your product to work on its own, be sure to check at frequent intervals.
• As the edges of product will be hot during operation, combustible materials should not be put to  
 nearby.
• Do not put empty cups and pots on open gas burners. They may be damaged.
• If you do not use the hob, bring the all the functions "OFF".Do not use the product, when getting drug  
 and/or alcohol that effect of reasoning.
• Be careful when using alcoholic drinks in your dishes. Alcohol evaporates in high temperatures and  
 may cause fire since it will catch fire when it gets in contact with hot surfaces.
• Do not hit the pot over the product.
• Put the pot on gas burners according to their sizes. Do not use big pots on small burners and small  
 pots on large burners.
• Put the pot on center of the gas burner.
• Always use pans have flat and proper base sits to hotplate exactly.
• Always make sure pan handles are turned towards the centre of the hob in order to avoid accidental  
 burns. Do not use pans whose handles may partially cover control knobs.
• This appliance should be kept dry at all times.
• The base of the pan should be dry and spillages should be avoided. Never place pans with wet bases  
   on the hob.

• The appliance is designed for domestic use only. Commercial use is not admissible. Can not be used  
 for any other purpose except for cooking and heating. Another use for any purpose (for example,  
 heating the room), a dangerous and inappropriate. When using inappropriate, improper or inadequate  
 the hob as a result of the use of human, environment or other materials, our company can not be held  
 liable for damages.
• Make sure you remove all packing materials before using the product.
• The accessible pars may become hot during use.
• This device is not designed for operating with an external timer or remote control system.
• Never clean your oven with vapor steam cleaners.

WARNING: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the 
room in which is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood)

Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a 
window or more effective ventilation, for exrample increasing the level of mechanical ventilation where 
present.

Need to do when there is gas odor
• Turn off all valves on the gas products and gas meters.
• Do not use naked flames or smoke.
• Do not operate any electrical switch. (Eg lamp switch or the door bell)
• Open the doors and windows.
• Check all pipes and connections to leak or not. Still getting the smell of gas, exit the house.

Safety about Electrical Studies
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn off and disconnect it from the product in case of any damage. To do this, turn off your home  
 insurance.
• Make sure it is compatible fuse current with product current.

INSTALLATION
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated location. Read the instructions before installing or using this appliance.

WARNING: Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.

WARNING: The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation..
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Safety about Gas Studies
• Any work done on gas equipment and systems must be performed by competent and qualified   
 persons.
• Before installation, check that the local distribution (gas type and gas pressure) conditions is   
 compatible with the product settings.
• The product is installed and connected to the current setup according to the regulations. Particular  
 attention should be related to ventilation requirements. (See The Installation)
• Gas products and gas systems should be checked regularly to work properly. Please make your annual  
 maintenance.
• Gaseous products, the gas well combustion is required. If there is not enough gas combustion, the  
 carbon monoxide (CO) may be formed. Carbon monoxide is colorless, odorless and very poisonous  
 gas, and even small amounts are deadly impact.
• Phone numbers for emergencies related to gas and information about measures to be taken and the  
 case of a gas smell ask your local gas supplier.

IMPORTANT: If you decide not to use the device again,
pulling the device plug for disconnects the electrical and gas
contact of the hob. Unused devices has security risk for children.
So keep the hob away from the reach of children.

WARNING: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the 
room in which is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood)

Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a 
window or more effective ventilation, for exrample increasing the level of mechanical ventilation where 
present.

Need to do when there is gas odor
• Turn off all valves on the gas products and gas meters.
• Do not use naked flames or smoke.
• Do not operate any electrical switch. (Eg lamp switch or the door bell)
• Open the doors and windows.
• Check all pipes and connections to leak or not. Still getting the smell of gas, exit the house.

Safety for Children
• This appliance has been designed to be operated by adults and children under supervision. Young  
 children must not be allowed to tamper with the controls or play near or with the hob.
• Accessible parts of this appliance may become hot when it is in use. Children should be kept away  
 until it has cooled.
• Be careful not to leave the packing materials (plastic sheeting, expanded polystyrene etc.) where  
 children can get at them, as they can be dangerous.

Safety about Electrical Studies
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn off and disconnect it from the product in case of any damage. To do this, turn off your home  
 insurance.
• Make sure it is compatible fuse current with product current.

INSTALLATION
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated location. Read the instructions before installing or using this appliance.

WARNING: Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.

WARNING: The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation..
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ENVIRONMENTAL WARNING: If the device after
installation, packaging materials, showingthe importance of safety
and environmental conditions need to throw it away. According tothe
properties for re-use of waste packaging (foil, cardboard, styrofoam,
etc.) Before throwing away the product by cutting the power cord is
not used for children are not exposed to danger and drape.

WARNING: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the 
room in which is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood)

Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a 
window or more effective ventilation, for exrample increasing the level of mechanical ventilation where 
present.

Need to do when there is gas odor
• Turn off all valves on the gas products and gas meters.
• Do not use naked flames or smoke.
• Do not operate any electrical switch. (Eg lamp switch or the door bell)
• Open the doors and windows.
• Check all pipes and connections to leak or not. Still getting the smell of gas, exit the house.

Safety about Electrical Studies
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn off and disconnect it from the product in case of any damage. To do this, turn off your home  
 insurance.
• Make sure it is compatible fuse current with product current.

INSTALLATION
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated location. Read the instructions before installing or using this appliance.

WARNING: Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.

WARNING: The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation..

Installation Instructions
• For installation the appliance must be connected in accordance with all local electrical regulations.
• Be sure to the gas and/or electrical installation is appropriate before calling the authorized service  
 provider of to make the product ready for use. If it is not, necessary arrangements must be done by  
 calling a licensed electrician or plumber. Then, call a qualified service.
• Product installation, the electric and / or gas rules should be specified in the relevant local standards.  
 Connection to the gas distribution system of the product should only be done by a qualified and  
 authorized person.
• The gas pressure and type that comes from the local gas distribution center, the data indicated on the  
 product nameplate or gas impression must be the same.
• The power cord avoid crush, fold and clamped or avoid contact with hot parts of product. After   
 installation, the plug must be easily accessible location.
• The hob has been designed to be fitted into a kitchen unit. It can be fitted either under a worktop or in  
 a taller cupboard unit at eye level. Cut out an opening in the kitchen unit as shown in. (See Figure 2  
 and Figure 3)
• The walls of the furnace is mounted must be heat resistant. In particular the side walls were made of  
 fiberboard coated. The coating resistant must be to 100 °C. This not heat-resistant synthetic laminates  
 and adhesives, plastics or adhesive materials may be damaged. This information will only be to create  
 a guide and the real resistance against the increase in temperature depends on the degree of kitchen  
 units and surface polish performance.

• Bench should be flattened and located horizontally.
• Cut the gap to be opened for hob over the bench according to the installation dimensions of the hob.
• While mounting the hob on a cabinet, a shelf should be mounted as illustrated in order to separate  
 between the cabinet and the hob. If it is mounted on a built-in oven, the distance should be at least  
 30mm.  min.30 mm.
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WARNING: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the 
room in which is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood)

Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a 
window or more effective ventilation, for exrample increasing the level of mechanical ventilation where 
present.

Need to do when there is gas odor
• Turn off all valves on the gas products and gas meters.
• Do not use naked flames or smoke.
• Do not operate any electrical switch. (Eg lamp switch or the door bell)
• Open the doors and windows.
• Check all pipes and connections to leak or not. Still getting the smell of gas, exit the house.

Safety about Electrical Studies
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn off and disconnect it from the product in case of any damage. To do this, turn off your home  
 insurance.
• Make sure it is compatible fuse current with product current.

INSTALLATION
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated location. Read the instructions before installing or using this appliance.

WARNING: Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.

WARNING: The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation..

Installation Instructions
• For installation the appliance must be connected in accordance with all local electrical regulations.
• Be sure to the gas and/or electrical installation is appropriate before calling the authorized service  
 provider of to make the product ready for use. If it is not, necessary arrangements must be done by  
 calling a licensed electrician or plumber. Then, call a qualified service.
• Product installation, the electric and / or gas rules should be specified in the relevant local standards.  
 Connection to the gas distribution system of the product should only be done by a qualified and  
 authorized person.
• The gas pressure and type that comes from the local gas distribution center, the data indicated on the  
 product nameplate or gas impression must be the same.
• The power cord avoid crush, fold and clamped or avoid contact with hot parts of product. After   
 installation, the plug must be easily accessible location.
• The hob has been designed to be fitted into a kitchen unit. It can be fitted either under a worktop or in  
 a taller cupboard unit at eye level. Cut out an opening in the kitchen unit as shown in. (See Figure 2  
 and Figure 3)
• The walls of the furnace is mounted must be heat resistant. In particular the side walls were made of  
 fiberboard coated. The coating resistant must be to 100 °C. This not heat-resistant synthetic laminates  
 and adhesives, plastics or adhesive materials may be damaged. This information will only be to create  
 a guide and the real resistance against the increase in temperature depends on the degree of kitchen  
 units and surface polish performance.

• Bench should be flattened and located horizontally.
• Cut the gap to be opened for hob over the bench according to the installation dimensions of the hob.
• While mounting the hob on a cabinet, a shelf should be mounted as illustrated in order to separate  
 between the cabinet and the hob. If it is mounted on a built-in oven, the distance should be at least  
 30mm.  min.30 mm.

Room Ventilation
Needed air for combustion, take from room air and goes to the room directly.
A room with good ventilation is essential for the safe operation of your product. A window or door that 
can be used for ventilation of the room or an additional ventilation of any established. (See Figure 1)

For instance, if it touches with the bottom part of the product due to the installation on a drawer, this 
part should be covered with a wooden plate.

• We recommend not installing the appliance near refrigerators or freezer, since the heat could affect  
 the performance of these appliances.
• Under the stove shelf, drawer or cabinet using the heat in the affected materials (plastic, paper, etc.),  
 flammable materials, pressurized spray containers and store.
• If you use your stove as well as any electrical connection, make sure there is in contact with one of the  
 power cord from heat sources. 
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WARNING: This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It shall be 
installed and connected in accordance with current installation regulations. Particular attention
shall be given to the relevant requirements regarding ventilation.

Installation and Connections
These procedures should be done exclusively by a qualified technician.

Installation
Please carefully check the following forms and instructions to set up of your hob.

• Hob to be placed over the bench should be placed with hob strap given with the product. Apply so as  
 not to overlap.
• Applied hob strap is for preventing foreign substances and liquids from leaking between hob and  
 bench.
• Fix the hob through mounting collars. Then make the connections of the hob.
• Connection types were stated according to benches in different thickness. Fix the hob by using   
 mounting plate and screws.

WARNING: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the 
room in which is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood)

Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a 
window or more effective ventilation, for exrample increasing the level of mechanical ventilation where 
present.

Need to do when there is gas odor
• Turn off all valves on the gas products and gas meters.
• Do not use naked flames or smoke.
• Do not operate any electrical switch. (Eg lamp switch or the door bell)
• Open the doors and windows.
• Check all pipes and connections to leak or not. Still getting the smell of gas, exit the house.

Safety about Electrical Studies
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn off and disconnect it from the product in case of any damage. To do this, turn off your home  
 insurance.
• Make sure it is compatible fuse current with product current.

INSTALLATION
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated location. Read the instructions before installing or using this appliance.

WARNING: Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.

WARNING: The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation..

A: Ventilation
C: Hoods
E: Air Discharge
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BUILT-IN HOB

WARNING: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the 
room in which is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood)

Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a 
window or more effective ventilation, for exrample increasing the level of mechanical ventilation where 
present.

Need to do when there is gas odor
• Turn off all valves on the gas products and gas meters.
• Do not use naked flames or smoke.
• Do not operate any electrical switch. (Eg lamp switch or the door bell)
• Open the doors and windows.
• Check all pipes and connections to leak or not. Still getting the smell of gas, exit the house.

Safety about Electrical Studies
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn off and disconnect it from the product in case of any damage. To do this, turn off your home  
 insurance.
• Make sure it is compatible fuse current with product current.

INSTALLATION
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated location. Read the instructions before installing or using this appliance.

WARNING: Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.

WARNING: The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation..

WARNING: Making connection to different holes is inconvenient in terms of security as it can 
damage the gas and electric system.
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WARNING: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat and moisture in the 
room in which is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood)

Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a 
window or more effective ventilation, for exrample increasing the level of mechanical ventilation where 
present.

Need to do when there is gas odor
• Turn off all valves on the gas products and gas meters.
• Do not use naked flames or smoke.
• Do not operate any electrical switch. (Eg lamp switch or the door bell)
• Open the doors and windows.
• Check all pipes and connections to leak or not. Still getting the smell of gas, exit the house.

Safety about Electrical Studies
• Any work done on electrical equipment and systems, performed by competent and qualified persons.
• Turn off and disconnect it from the product in case of any damage. To do this, turn off your home  
 insurance.
• Make sure it is compatible fuse current with product current.

INSTALLATION
This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and only used in a well 
ventilated location. Read the instructions before installing or using this appliance.

WARNING: Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas 
pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.

WARNING: The adjustment conditions for this appliance are stated on the label (or data plate).
Installation should be carried out according to the instructions by a professionally qualified person. The 
manufacturer will not accept responsibility for any damage to persons, animals or things due to wrong 
installation..

Connection type for 20/30/40 mm bench (Point A)

Connection holes
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Connection type of sealing ring
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GAS CONNECTION

Connecting Gas Hose
• The device must be mounted the shortest from gas connection place and must not leak. The gas hose  
 that is used should not be longer than 150 cm for your safety.
• Connect the clamp to the hose. Then connect the hose to oven. Finally, tighten the clamp with a  
 screwdriver. (See Figure 4)
• Repeating the same procedure for the other ends of the hose and connect the tube.
• Make sure the sealing control.
• If you need to use your product in a different type of gas, you have to contact authorized service to  
 perform the conversion.

WARNING: LPG cylinders should not be kept in the house. 

1-LPG connecting terminal
2-Plastic hose

NOTE: The gas hose even normal and stable please renew in about 4-5 year.

Connecting Metal Flexible Pipe
• The device must be mounted the shortest from gas connection place and must not leak. The gas pipe  
 that is used should not be longer than 150 cm for your safety.
• Please note that the suitability of the connection record. (1/2 must be)
• Metal seals use the combination according to the standards. (See Figure 5)
• During the gas connection must not be hindered in any way, avoid contact with the heated surfaces  
 and the moving parts of the bench. 
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IMPORTANT WARNING!!!
Fix the gas pipe through a second wrench while mounting or making gas cycle. Pay 
attention to not twisting the main gas pipe.
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If a built-in oven is located under the hob;
• The gas pipe or hose of hob are not touch the oven, placed the cutting edge will not touch the   
 corners, not place the twistable.
• To positioned the outer coating of gas pipe or hose and robustness control. (See Figure 6)

1. Hob
2. Hose nozzle
3. Hose
4. The Clamp
5. Oven

Tightness Control of Part Connection
• Ensure that all of the buttons are off on the product. Be sure that the gas is on. For the control of the  
 gas leak, rub a small amount of soap to the hose connector.
• If the gas leak would be foaming at the soap. Please review this case, gas connection again.

WARNING: Never use matches and lighters flame to check gas leak.
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GAS CONVERSION
Burners in your hob can be operated by different gases by installing injectors suited for gases required 
to be fired. Contact with the authorized service for your gas type changes.
 Injectors change should be carried out by the authorized service staff as follows;

• Remove fire bars and burners by lifting them upward.
• Remove injectors by turning counter-clockwise and reassemble new injectors suited for gas types to  
 be used. (See Table 1)
• Tighten injectors properly.

IMPORTANT: Tightening the injector too much causes to become worn and occur gas leakage, for this 
treason do not force too much when you make sure of tightening the injector adequately.

• After installing the injectors, check the gas leakage by foam. For this process, foam the bottom of  
 injectors, push over the injector with your finger so as to close the gas outlet and check whether
 bubbles occur in the connection point of injector or not.

• In order to adjust injectors to minimum, turn the screw located on valve with a screwdriver to   
 minimum position.
• After the authorized staff completes the settings, he should readjust seal rings and markings all over  
 the appliance and replace the labels including information relating to the used gas with the labels  
 including information relating to the new adjusted gas.
• After completing injector replacement, place the fire bars and burners and make sure of fitting them  
 properly.

WARNING: The gas conversion must be performed by qualified service personnel.
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ELECTRICAL CONNECTION
All electrical connections should be made only by licensed electric technician in accordance with the 
applicable law and regulations. Connections must be in accordance with national regulations.

Electrıc Connectıon Device Before
• Which is positioned on the front bottom of the main power is supplied from the mains power will meet  
 the specified record label sure.
• Grounded plug is mounted to oven energy supply cord.This must used with grounding-line.Please  
 make a qualified electirical grounding installation.
• Connection of the product to the mains power can be made only by authorized and licensed person  
 and the product’s warranty commence only after right installation.

WARNING: This appliance must be earthed.

Power supply cable in;

Yellow / green, the grounding cable must be connected to the terminal.

Blue neutral wire connected to the terminal marked with the''N''.
Black, brown or red electrical cables installed must be connected to edge

indicated by the''L''. (See Figure 7)
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• The oven must be positioned for that easy access to wall outlet or a duble pole switch for electrical  
 connection.
• Do not position the Power supply cord to contact hot surfaces.
• When energy supply cable is damaged, contact with the nearest authorized service at your location  
 and enable its replacement with the original spare part suitable for specifications in Technical   
 Specifications table.
•  If the device is connected directly to the device with the electrical wiring system shall be installed  
 between the two poles of a circuit breaker and the earthing cable must not be interrupted by a   
 two-pole circuit breaker.
• The adapters, multiple sockets or extension cords are not recommended for use. In accordance with  
 applicable safety laws must be necessary to use an adapter or extension cord. However, certainly for  
 the adapter and power should not exceed the specified maximum current capacity.
• The electrical safety of the appliance can only be guaranteed when it has been correctly connected to  
 an efficient earthed power supply, as laid down in the regulations for electrical safety. The   
 manufacturer can not be held responsible for any damage to persons, animals or things due to the  
 lack of an earth connection.

START-UP of the APPLIANCE
• Remove all packaging materials.
• Clean the product’s surfaces with a wet cloth or a sponge and then mop them.

NOTE: Some detergents or cleaning agents may harm the surfaces. Do not use corrosive detergents, 
cleaning powders/creams or sharp objects.
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• Turn on the gas supply.
• Check whether the gas connections are securely installed and leaked or not.
• Fire the heating zones and check the view of the flame.

NOTE: Flames should be blue and proper. When the flames are yellow, check whether the head of 
burners fits properly or clean the heating zone.

TIPS for SAVING ENERGY
Following information will help you to use your appliance ecologically and by providing energy 
conservation.

• For cooking, use pots/ pans with cover. If cover is not available, energy consumption may increase  
 four times.
• After turning off the heating zone that you use, do not forget that it will give heat for a while and you  
 can use this heat.
• Choose the heating zone suitable for base size of the used pot. Always choose right sized pot for your  
 foods. Too much energy is required for big pots.

Use flat pots on hob. In this way, heat energy can be used at maximal.
Use of facing outward (convex) pots is not recommended.
(See figure 8)
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DESCRIPTION of the HOB

USE of GAS HOB
• Cooker size and gas flame size are fitted together. Adjust gas flames in a way that they will not excess 
the cooker bottom and put the cooker on center of pot holder.
• Pay attention to put the pots in a way that their handles will not touch with burners and avoid the  
 handles to be heated.
• Make sure of fitting burner caps, burner and fire bars to their places properly before operating your 
appliance. (See figure 9)

P1: AUXILIARY BURNER   S1: AUXILIARY BURNER CONTROL KNOB
P2: SEMI BURNER   S2: SEMI BURNER CONTROL KNOB
P3: BIG BURNER   S3: BIG BURNER CONTROL KNOB

CAG-113 / CAG-214 / CAG-216   CAG-224 / CAG-226
CAG-234 / CAG-236  CAG-314 / CAG-316 
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Firing the Heating Zones
On control panel, there are buttons equal to burner numbers and a marking which enables their use. 
This marking show that related button controls which burner. Your hob is equipped with button ignition 
system. (See figure 10)

In order to fire your hob, push the button, turn counter-clockwise and set minimum position in the 
direction of growing spring. In order to fire the evolved gas with spark, hold the button 3- 4 seconds. 
After approximately 3-4 seconds, quit the button and adjust the flame at your will by turning the
button clockwise. If the flame is gone out, turn off the button by switching to off position and then 
repeat the abovementioned process.

Make sure of fitting the head of burner properly.
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Align the button with
marking by pushing and
switching left. Lighter starts
flicking.

WARNING: In case of blowing out the burner flames accidentally, switch off the burner control and do 
not try to fire again the burner at least within 1 minute.

Gas Breaker Safety Device
Gas breaker safety device breaks the gas by coming into act against overflowing of liquid in heating zones 
and blow outs that can be occurred as a result of air current.

Switch the button counter-clockwise by pushing it and fire the heating zone.
After firing is carried out, let the safety device operate by holding the button 3-5 seconds.

If firing is not carried out after pushing and leaving the button, repeat the same process by holding the 
button 15 seconds.

If firing is not carried out, do not push the button more than 15 seconds. After waiting one minute, repeat 
the firing process.

WARNING: The device shall not be operated for ignition of than15 s. If after 15 s the burner has not lit, 
stop operating the device and open the compartment door and/or wait at least one minute before 
attempting a further ignition of the burner. In the event of the burner flames being accidentally 
extinguished, turn off the burner control and do not attempt to re-ignite the burner for at least one 
minute.

NOTE: When using electric ignition for the first time, it is normal to try several times the electric ignition 
because of the air at in the gas pipe.
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CLEANING AND MAINTENANCE
The product should be cleaned after each use. In this way, it is possible to remove easily the remains and 
avoid these remains to be burnt when the product is used again.
No special cleaning agent is required for product cleaning. It should be cleaned with dishwashing liquid 
and warm water and a soft cloth or sponge. Dry it with a dry cloth.

Make sure that the hob body and grooves are clean and dry.
• Unplug before any cleaning process.
• Wait for cooling of the appliance before cleaning.
• Clean stainless steel surfaces by using special stainless steel cleanser spray or liquids that you can  
 supply from market.
• Pay attention that cleaning agents used for cleaning do not include grains that can harm enamel or  
 colored surfaces.
• Do not use wired scouring sponge and liquid cleaning agents including abrasive grains in order not to  
 delete markings while cleaning the control panel and buttons.
• Do not use materials such as solid abrasive cleaning agents, metal scrapers, steel wools or bleaches that  
 may harm the surface in order to clean the hob’s glass.
• Do not leave abrasive and acidic strains (lemon juice, vinegar, etc.) on enamel, colored and stainless  
 steel surfaces.
• Make sure of fitting burners properly while you are fitting the pot holders.
• Make sure that the product is clean and dry before using electronic firing system.

Make sure that burner bed and injector hole is clean and dry.

WARNING: Do not wash gas burners in dishwashing machine; color change may occur.

TRANSPORT INFORMATION
• Keep the original package. Carry with the original package, comply with the marking on the package.
• If the original package is not available, take precautions so as not to harm the external surfaces of the  
 product and do not put heavy burden on it.
• During transport, carry/ put your product in a way that its top part turns up in a position that is parallel  
 to the ground.
• During transport, tighten with band the burner parts and pot holders inside the hob.
• Wrap with thick carton or balloon bubbly package and tighten with band in order to avoid to be harmed  
 during transport.

TROUBLESHOOTING BEFORE CALLING SERVICE
Do not try to repair the appliance in no circumstances. Intervention to the product must be carried out 
only by the authorized service.

The following processes should be done before calling the service.

If you do not overcome the problem even if you apply the instructions in this section, contact with the 
authorized service.
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Lighter is not functioning when pushing the control switchs.
• Is the electric connection of the hob proper? 
• There may be a blow-out.
• Is the lighter clean?
• Do the burners (burner, burner cap, etc.) fit properly?

Only one control switch is pushed but all lighters are functioning.
• This is not a fault. The lighter is the center of our system and all lighters function at the same time.

Lighters are functioning but heating zones are not being fired.
• Gas hose connecting to the hob may be damaged.
• Main gas cock may be closed.
• Gas tube or tank that you use may be empty.
• If you install the hob recently or replace the tube, keep the control switch one or two seconds open.  
 (until the gas is reached to the hob)

As soon as leaving the button, the fire was gone out.
• After firing the hob, go on pushing down the control switch for one or two seconds.
• Seal rings under the control switch get loose.
• A strong ambient air current may switch off the hob.
• Make sure that hob parts (burner cap, burner, etc.) fit properly.

Fire is going out or blowing highly when the switch is in lower position.
• A strong medium air current may switch off the hob.
• The connected injectors and the used gas should be checked properly.

Flames are blowing improperly and unevenly.
• Make sure that heating zones (burner cap and burners) and injectors are clean. Make sure of fitting 
burner cap and burners properly.

Switches are heating during cooking.
• Use small cooker on hobs next to control switches. Big cooker should be put away from the switches. 
Put the pan to the center of the hob; pans and pots should not align with the switches.

Yellowing is occurring on hob plate.
• If there is a section operating electrically in your hob, yellowing may occur on hob plate after 
functioning of heater element available in this section. This situation is not a fault. It does not constitute a
reason for product replacement.

Metal voices are coming while the product is heating and cooling.
• This is not a fault. When the metal parts get heated, they may expand and make a sound.

Signal lamp does not operate.
• Fuse is blown; power supply may not at your product. Your product may out of order.

This device, in Europe, accords to the directives 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment. 
(WEEE) this device prior to disposing of junk and trash, the environment and human health against the 
potential negative consequences need to block. Otherwise, this would be an inappropriate
waste. This symbol on the product, the product treated as household waste, electrical electronic alert is 
for the delivery of waste collection facilities. The destruction process of the product must be in 
accordance with local environmental regulations. To destroy the product, use it again and again for
the detailed information for recycling can be obtained from the competent departments.
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Lighter is not functioning when pushing the control switchs.
• Is the electric connection of the hob proper? 
• There may be a blow-out.
• Is the lighter clean?
• Do the burners (burner, burner cap, etc.) fit properly?

Only one control switch is pushed but all lighters are functioning.
• This is not a fault. The lighter is the center of our system and all lighters function at the same time.

Lighters are functioning but heating zones are not being fired.
• Gas hose connecting to the hob may be damaged.
• Main gas cock may be closed.
• Gas tube or tank that you use may be empty.
• If you install the hob recently or replace the tube, keep the control switch one or two seconds open.  
 (until the gas is reached to the hob)

As soon as leaving the button, the fire was gone out.
• After firing the hob, go on pushing down the control switch for one or two seconds.
• Seal rings under the control switch get loose.
• A strong ambient air current may switch off the hob.
• Make sure that hob parts (burner cap, burner, etc.) fit properly.

Fire is going out or blowing highly when the switch is in lower position.
• A strong medium air current may switch off the hob.
• The connected injectors and the used gas should be checked properly.

Flames are blowing improperly and unevenly.
• Make sure that heating zones (burner cap and burners) and injectors are clean. Make sure of fitting 
burner cap and burners properly.

Switches are heating during cooking.
• Use small cooker on hobs next to control switches. Big cooker should be put away from the switches. 
Put the pan to the center of the hob; pans and pots should not align with the switches.

Yellowing is occurring on hob plate.
• If there is a section operating electrically in your hob, yellowing may occur on hob plate after 
functioning of heater element available in this section. This situation is not a fault. It does not constitute a
reason for product replacement.

Metal voices are coming while the product is heating and cooling.
• This is not a fault. When the metal parts get heated, they may expand and make a sound.

Signal lamp does not operate.
• Fuse is blown; power supply may not at your product. Your product may out of order.

This device, in Europe, accords to the directives 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment. 
(WEEE) this device prior to disposing of junk and trash, the environment and human health against the 
potential negative consequences need to block. Otherwise, this would be an inappropriate
waste. This symbol on the product, the product treated as household waste, electrical electronic alert is 
for the delivery of waste collection facilities. The destruction process of the product must be in 
accordance with local environmental regulations. To destroy the product, use it again and again for
the detailed information for recycling can be obtained from the competent departments.



ANKASTRE OCAK

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ 
1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 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 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmeme-
si halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek  zorundadır.
4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 
onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 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 aşılması,
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 değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 
olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir.
7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra 
aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmesi sonucu oluşan arızalar,
c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde 
belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek 
arızalar,
f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış 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; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine 

ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti 
dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin 
dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen
sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, 
ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda 
kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, 
ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, 
yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin 
bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına
girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri
Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis 
listesine başvurabilirsiniz.

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES
0322 351 36 27
0322 227 22 66
0322 234 33 61
0322 613 17 77
0416 213 42 41
0416 725 95 60
0416 318 33 03
0272 215 12 17
0472 616 46 75
0472 312 25 84
0382 212 75 99
0312 270 85 06
0312 314 24 24
0312 215 48 08
0312 364 70 52
0242 243 51 55
0242 227 44 61
0242 511 28 29
0555 763 00 32
0553 628 89 97
0242 742 38 37
0358 201 00 05
0358 5140700
0534 978 08 09
0532 763 00 74
0256 314 04 82
0541 952 19 85
0266 762 50 42
0266 714 38 06 
0266 865 38 38
0378 227 27 28
0488-213-17-02
0426 214 69 69
0426 213 18 49
0426 511 26 39
0539 226 81 05
0434 226 74 43
0434 827 33 35
0536 935 29 88
0374 212 12 32
0248 212 40 33
0248 325 77 37
0224 246 45 43
0224 326 88 21
0224 612 06 88
0224 777 00 21
0286 217 94 90
0286 316 41 08
0286 566 40 99
0364 511 31 02
0380 523 39 23
0412 235 12 34
0412 611 57 87
0412 611 87 08
0412 711 44 14
0530 314 44 62
0446 223 59 76
0442 319 11 44
0442 213 38 31
0222 234 87 15
0542 561 90 88
0342 339 44 23
0342 518 37 96
0342 862 55 00
0454 212 39 28
0456 511 73 66
0456 213 20 04
0438 211 57 51
0438 211 35 91
0326 212 45 57
0326 613 50 64
0 326 713 33 34
0326 413 21 22
0476 226  20 48
0476 227 98 99
 

ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADIYAMAN
ADIYAMAN
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AĞRI
AKSARAY
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA 
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AMASYA
AMASYA
ARTVİN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİNGÖL
BİTLİS
BİTLİS
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURDUR
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇORUM
DÜZCE
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HAKKARİ
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
IĞDIR
IĞDIR

SEYHAN
SEYHAN
ÇUKUROVA
CEYHAN
MERKEZ
KAHTA
BESNİ
MERKEZ
PATNOS
DOĞUBEYAZIT
MERKEZ
SİNCAN
KEÇİÖREN
ÇANKAYA
MAMAK
MERKEZ
MERKEZ
ALANYA
GAZİPAŞA
SERİK
MANAVGAT
MERKEZ
MERZİFON
BORÇKA
MERKEZ
NAZİLLİ
DİDİM
GÖNEN
BANDIRMA
SUSURLUK
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
KARLIOVA
SOLHAN
MERKEZ
TATVAN
GÜROYMAK
MERKEZ
MERKEZ
BUCAK
NİLÜFER
YILDIRIM
M.KEMAL PAŞA
İNEGÖL
MERKEZ
BİGA
GELİBOLU
İSKİLİP
MERKEZ
MERKEZ
ERGANİ
ERGANİ
SİLVAN
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ŞAHİNBEY
NİZİP
ISLAHİYE
MERKEZ
ŞİRA
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
İSKENDEERUN
DÖRTYOL
REYHANLI
MERKEZ
MERKEZ

DÜZOVA ELEKTRİK TİCARET
DÜZOVA ELEKTRİK 
KESKİN ELEKTRİK
DEMİR ÖZEL SERVİS
EYMEN TEKNİK SOĞUTMA
EGE SOĞUTMA
AYDIN SOĞUTMA
BARBAROS TEKNİK SERVİS 
ESPA TİCARET
BERŞAN SOĞUTMA
KOÇAK ELEKTRONİK
TOKER TEKNİK
ANKA TEKNİK 
PAYDAŞ TEKNİK
TEKNİK İŞ
AKSOY TEKNİK
CANKAT ORG. ELEKTRİK
ARAS TEKNİK 
BİLAL TEKNİK
YE-KA TEKNİK
ZİYNET TEKNİK İŞ ELEKTRİK
ELİT TEKNİK
ELİT TEKNİK ŞUBE
ÇORUH TEKNİK
CAN TEKNİK
MESUT ELEKTRONİK
SANCAK TEKNİK
YAKUT ELEKTRİK
GÜRKAN TİCARET
BUZ TEKNİK 
SEÇKİN ELEKTRONİK
ŞAHİNLER ELEKTRONİK
YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM
KOCA TİCARET
KARTAL ELEKTRONİK
UZMAN ELEKTRİK
DİZAYN ELEKTRİK
YAREN ELEKTRİK
FURKAN ELEKTRONİK
İKLİM SOĞUTMA
METALAY TEKNİK
YİĞİTLER ELEKTRİK
ENES TEKNİK
ÇALIŞKAN KARDEŞLER
OKUR TEKNİK
DOĞUŞ TEKNİK
PEKER ELEKTRİK
PEGAİ ELEKTRONİK
GÜNGÖR TEKNİK
HUZUR ELEKTRİK
DS TEKNİK
PRESTİJ SOĞUTMA
SERVET ELEKTRİK
MİRAÇ SOĞUTMA
DİJİTAL ELEKTRONİK
ŞIK TEKNİK
AYDINLAR ELEKTRİK
KARDELEN SOĞUTMA 
TERMİK SOĞUTMA
ARZU ELEKTRONİK
GÜVEN TEKNİK SERVİS
ÇÖZÜM TEKNİK
ÇAPAN TEKNİK
NEŞE TİCARET
AYDIN ELEKTRİK
AKAR SOĞUTMA
EMİROĞLU ELEKTRİK
BARIŞ TEKNİK
DERYA TEKNİK
ACEMOĞLU SOĞUTMA
GÜLİSTAN ELEKTRONİK
COŞKUN KÜÇÜK EV ALETLERİ
ÖZ-İŞ SOĞUTMA
YAREN ELEKTRİK
AYDIN ELEKTRONİK

ALİ MÜNİF CAD. ALTUN ÖREN İŞHANI KAT: 1 NO: 103
BARAJ YOLU 5 DURAK MERİH APT ALTI NO 65/D
GÜZELYALI MAH. 81185 SOKAK HAZAR APT. B/BLOK 6 NO:10
BÜYÜKKIRIM MAH. MEHMET ŞERİF YİĞİT SOK. NO: 8/A
YAVUZ SELİM MAH. ARZUM KENT CAD. NO:55/1 
FIRAT MAH. MEHMET AKİF CAD. NO: 101/B
YENİ BESNİ MAH. BALKAYA CAD. NO:1/1 BESNİ
MARULCU MAH.  AÇIKGÖZOĞLU SOK. NO: 18/A  MERKEZ- AFYONKARAHİSAR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN CAD. NO: 267
BEYAZIT CAMİ YANI NO: 12
TAŞPAZAR MAH. ŞEHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10
SELÇUKLU MAH İBNİ SİNA CD:36/A SİNCAN
19 MAYIS MAH. MUSTAFA ASIM KÖKSAL CAD. NO:40/A
CEVİZLİDERE HUZUR MAH.1218 .CADDE NO:5/B DİKMEN
ŞAHİNTEPE MAH. ANADOLU CAD. 46/B MAMAK
ÜÇGEN MAH.DOLAPLIDERE CAD. NO:33/F 
KÜLTÜR MAH. ULUSOY CAD. NO:87/B
ŞEKERHANE MAH. YAYLA YOLU CAD. ÇINAL SOK. NO:4/1 
İSTİKLAL MAH. TERMİNAL SOK. NO: 13/A
ORTA MAH. 1061 SOK.NO:12 (BELEDİYESİ ARKASI) SERİK -ANTALYA
AŞAĞI PAZARCI MAH. ATATÜRK CAD. NO:126 MANAVGAT
PİRİNÇCİ MAH. HABİBİ SOKAK NO 12 C AMASYA MERKEZ 
HARMANLAR MAH. HARMANLAR CAD. NO:58/C - MERZİFON
GÜNEY DOĞU MAH. HÜKÜMET CAD. 26/A 
YEDİ EYLÜL MAH. 1004 SOK NO:8/A 
ZAFER MH 102 SK NO:60/A
EFELER MAH. 1462. SOK. NO:4/2
RÜSTEM MAH.70 EVLER CAD. 24.SOK. NO:2/D
PAŞABAYIR MAH. MEHMETÇİK CAD. NO:91 
MİLLİKUVVETLER CADDESİ ACAR İŞ PASAJI P:18
KIRTEPE MAH. ESKİ KONAK CAD. NO: 34
MEYDAN MH. CUMHURİYET CD. NO.18
İNÖNÜ CAD. NO: 11/B
YENİŞEHİR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:23/A 
CUMHURİYET CAD. NO: 60
YENİ MAH. PTT KAVŞAĞI TUNÇ AP NO: 3
KAZIM DİRİK CAD. KALE ALTI NO: 29
CUMHURIYET CAD. ESKI RENO SERVİSİ ARKASI  YASAR APT ALTI NO 4
GİRNE MH. ÜZÜM VEREN CD DEMİRCİLER SOKAK NO:8
İHSANİYE MAH. YUNUS EMRE SOK NO:21 
KONAK MAH. PAZAR CAMİİ SOK. NO: 17
PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10
ESENTEPE MAH. GÖKYÜZÜ SOK. NO:3 NİLÜFER
SELİMZADE MAH. 17 DEREK SOK. YILDIRIM
HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO: 24
HAMİDİYE MAH. PARK. CAD. 107/B İNEGÖL
KEMALPAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 13/A
İSTİKLAL MAH. M. AKSEKİLİ SOK. NO: 28/2
GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1
KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURACILAR ÇARŞISI NO: 12/A
ŞEREFİYE MAH. UZUNZADE SOK.NO:14 MERKEZ
ŞEYH ŞAMİL MAH. BARIŞ CAD. ÇİÇEK AP ALTI NO: 48/A BAĞLAR
KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A
FATİH MAH. DİCLE CAD. 131/A ERGANİ
KALE MAH. SAMİ SEÇKİN CAD. NO: 5/B
İZZET PAŞA MAH. ŞEHİT İLHANLAR CAD. NO:60/B 
İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞI 15. SOK. NO: 5
ŞIH KÖYÜ CAD. NO:132 ŞÜKRÜPAŞA MAH. YAKUTİYE
TEBRİZKAPI CAD. NARMANLI CAMİİ KARŞISI NO: 3
DELİKLİTAŞ MAH. GÜLNİHAL SOK. NO: 2/D
KONAK MAH. 13 NOLU SK15 NO:37 /B 
SARIGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALİ CAD. NO:8/B
CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 33/A
CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8
ÇINARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19
KARACA MH ÇARŞI İÇİ CDNO31/B
HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9
CUMHURİYET CAD. AKTAŞ İŞ MERKEZİ
KAYACAN CAD. DİNÇ İŞ HANI NO: 41
CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D
KURTULUŞ MAH. ŞEHİT OĞUZ YENER CAD. NO: 42
SANAYİ MAH. GARAJ ALTI 4 NOLU SOK. NO:7
TAYFUR SÖKMEN CAD. NO: 26/B
TOPÇULAR MH HÜRRİYET CD NO:16 
ATATÜRK CAD. IĞDIR PASAJI NO: 4



ANKASTRE OCAK

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ 
1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 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 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmeme-
si halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek  zorundadır.
4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 
onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 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 aşılması,
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 değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 
olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir.
7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra 
aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmesi sonucu oluşan arızalar,
c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde 
belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek 
arızalar,
f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış 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; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine 

ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti 
dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin 
dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen
sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, 
ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda 
kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, 
ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, 
yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin 
bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına
girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri
Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis 
listesine başvurabilirsiniz.

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES
0210246 223 48 02
0324 337 33 93
0324 331 10 07
0324 515 43 45
0324 625 74 72 
0216 364 65 51
0216 398 42 34
0216 496 50 48
0216 452 24 21
0216 383 00 87
0216 505 30 53
0216 412 00 21
0212 461 65 70
0212 259 95 52 
0212 880 00 07
0212 627 78 83
0212 620 11 73
0212 883 98 91
0212 580 76 02
0212 495 35 45
0212 475 85 62
0212 616 63 67
0212 419 35 51
0212 575 21 13 
0 212-242 42 74
0212 558 23 00
0232 544 46 47
0232 232 93 00
0232 832 02 31
0232 617 00 40
0344 221 13 36
0344 413 03 43
0370 712 24 97
0338 212 18 57
0366 214 26 96
0352 320 22 23
0352-230-15-15
0318 225 25 00
0318 212 31 73
0288 512 00 50
0386 213 54 08
0262 452 45 31
0262 331 11 66
0262 229 45 46/47 
0262 646 93 47
0332-233-40-77
 0 274 216 22 70
0422 321 51 06
0422 713 31 88
0236 232 22 72
0236 237 30 62
0236 414 60 83
0236 715 09 29
0236 314 44 24
0482-313-59-87
0538 839 41 15
0482 462 33 47
0252 614 42 78
0252 512 30 50
0252 572 29 24
0252 262 28 29
0543 933 03 03
0436 212 50 62
0532 061 73 63
0384 212 36 66
0388 232 42 27
0531 633 04 82
0452 214 66 87/89
0452 324 82 51
0328 814 65 82
0464 223 50 04
0264 272 09 57
0264 271 84 97
0264 614 50 14
0362 439 28 97

ISPARTA
İÇEL (MERSİN)
İÇEL (MERSİN)
İÇEL (MERSİN)
İÇEL (MERSİN)
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-ASYA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İSTANBUL-AVRUPA
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KASTAMONU
KAYSERİ
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MALATYA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MARDİN
MARDİN
MARDİN
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUĞLA
MUŞ
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
ORDU
ORDU 
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAMSUN

MERKEZ
MERKEZ
YENİŞEHİR
ERDEMLİ
TARSUS
ATAŞEHİR
SULTANBEYLİ
SULTANBEYLİ
KARTAL
MALTEPE
ÜMRANİYE
ÜMRANİYE
BAĞCILAR
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
EYÜP
ESENYURT
BÜYÜKÇEKMECE
KÜÇÜKÇEKMECE-SEFAKÖY
KÜÇÜKÇEKMECE-İKİTELLİ
SULTANGAZİ
GAZİOSMANPAŞA
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN-HAZNEDAR
SARIYER
ZEYTİNBURNU
ÖDEMİŞ
KONAK
MENEMEN
ALİAĞA
MERKEZ
ELBİSTAN
SAFRANBOLU
MERKEZ
MERKEZ
KOCASİNAN
TALAS
MERKEZ
MERKEZ
BABAESKİ
MERKEZ
KARAMÜRSEL
MERKEZ
DERİNCE
GEBZE
SELÇUKLU
MERKEZ
MERKEZ
HEKİMHAN
MERKEZ
MERKEZ
AKHİSAR
SALİHLİ
TURGUTLU
KIZILTEPE
MAZDAĞI
MİDYAT
FETHİYE
MİLAS
YATAĞAN
KÖYCEĞİZ
SEYDİKEMER
MERKEZ
BULANIK
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ÜNYE
MERKEZ
MERKEZ
ADAPAZARI
MERKEZ
HENDEK
ATAKUM

DETAY ELEKTRONİK
TUFAN SOĞUTMA
DİLARA ELEKTRİK  
ERDEMLİ TEKNİK SERVİS
DERYA ELEKTRİK 
ÇOBANOĞLU TEKNİK
AY TEKNİK 2
KARADENİZ TK.SOĞUTMA
SERVİS 24
EKİP TEKNİK
BENİM TAMİRCİM
ÇÖZÜM TEKNİK 
SUNGUR TEKNİK
DEMİR SERVİS
ASEM TEKNİK
İKİZLER ELEKTRİK
ÜNAL KARDEŞLER
BURAK TEKNİK
YILDIZ ELEKTRİK SOĞ.
BAŞARAN TEKNİK SERVİS
ATILIM ELEKTRONİK
SERVİS TEKNİK HİZMETLERİ 
DUYGUN SERVİS 
AKMAZ BUZ  TEKNİK
HİSAR SERVİS
HARPUT TEKNİK
BİLKOM BİLGİSAYAR
ATLAS TEKNİK
AY ELEKTRONİK
AY ELEKTRONİK
GÖKAY SOĞUTMA
ARZUM SOĞUTMA
GÖKAY TEKNİK
HAS SOĞUTMA
KMS ELEKTRİK
MST TEKNİK
AYKÜ TEKNİK
SERVİS 71
BULUT ELEKTRİK
ER TEKNİK
GARANTİ SOĞUTMA
TEK ELEKTRONİK
DORUK TEKNİK
KOCAELİM TEKNİK
ONUR TEKNİK
DURUKAN TEKNİK
KARSAN SOĞUTMA
BUZÇAM TİCARET
KARDELEN SOĞUTMA
ŞEN SOĞUTMA
AY ELEKTRONİK
ONAR ELEKTRİK
KAR TEKNİK
ŞEN SOĞUTMA
MEMEDCAN ELEKTRONİK
SEÇKİN SOĞUTMA
ABDULLAH TEKNİK SERVİS
NETSES ELEKTRONİK
ŞEN ELEKTRONİK
DOSTLAR BOBİNAJ
KARACA SOĞUTMA
SEYDİKEMER SOĞUTMA
ÖMER TEKNİK
KOŞUNCU ELEKTRİK
ÖZÇELİK SOĞUTMA
BAYKAN ELEKTRİK
HAZAR SOĞUTMA
GÖK TİCARET
STAR TEKNİK
EMİN ELEKTRONİK
İNCİ TEKNİK 
TEKNİK BOBİNAJ
BUZEL SERVİS
FERSA TEKNİK
ERBİL SOĞUTMA

YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B
MESUDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 30
AYDINLIKEVLER MAH. 2037 SOK. NO:7/C
MERKEZ MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 30
ŞEHİT İSHAK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO:5 
KAYIŞDAĞI MAH. AKYAZILI CAD. NO: 5/D
ABDURRAHMAN GAZİ MAH. ŞANLIURFA CAD. NO: 78/B
M.AKİF MAH. MİRAÇ CAD. NO:6/B SULTANBEYLİ
CUMHURİYET MAH. ENDER SOK. NO:5/10 KARTAL
BAĞLARBAŞI MH ATATÜRK CD,KIRLANGIÇ SK:NO:10
YAMAN EVLER MAH ALEMDAĞ CD,ALEMDAĞ SK,NO:7/C 
ATATÜRK MAH.ÇAVUŞBAŞI CAD.KOÇ SOK.NO:2
MERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A
IHLAMUR DERE CADDES MEDDAH İSMET SOK NO:23/B
GÜRPINAR MAH.TEYFİK FİKRET CAD.BOLKAR STS. C/BLOK NO:16/B BEYLİKDÜZÜ
EMNİYETTEPE MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:38 EYÜP
MERKEZ MAH. DOĞAN ARASLI CAD. 1114 SOK. NO: 4
ATATÜRK MH.MARMARA CD,NO:6/A
HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5 SEFAKÖY
ATATÜRK MAH. AKDOĞAN SOK. NO:8/A İKİTELLİ
CEBECİ MAH. 2472 SOK. NO: 11/A
SARIGÖL MAH.LALELİ CAD.NAZLI SOK.NO:1/1B
KARAYOLLARI MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:143/A
GÜVEN MH ÇALIŞLAR SK:NO:35/A HAZNEDAR
KARAORMAN SK.NO:2/A(MALİYE YAN SOKAĞI)
SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A
AKINCILAR MAH. MANOLYA SOK. NO: 5/C
İNÖNÜ CAD 105 SOK NO:1 SUSUZDEDE GÖZTEPE
MERMERLİ MAH. DR. SELAHATTİN ÖZKURT CAD. NO:22-B
KAZIM DİRİK MAH. 294 SOK. NO:5/A
HAYRULLAH MAH. SANDALZADE BULVARI.13/B 
GÜNEŞLİ MAH. EMNİYET CAD. NO: 15/C
ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13
KİRİŞÇİ MAH. 49. SOK. 10/D
İSMAİL BEY MAH. SEHİT ERTAN SİVRİOĞLU SOK. NO: 51
MİMARSİNAN MH:BAKİ CD.NO:6 
MEVLANA MAH. PAPATYA CAD.42/A TALAS 
GÜRLER MAH. MİLLET CAD. NO:141 
YENİDOĞAN MAH. BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO: 13/C
GAZİ KEMAL MAH. ÇÖMLEKÇİ SOK. NO:34/D
MEDRESE MAH. METİN ÇOBANOĞLU SOK. ADALI APT. ALTI NO: 10
4TEMMUZ MAH.DR.HAYRİ SAVDERT SK.ERTAN AP.NO:29/A KARAMÜRSEL
CENGİZ TOPEL CAD. MÜNECCİM ARİF SOK. NO:6/A
SIRRI PAŞA MH. ÇAVDAR CAD. No:28  DERİNCE
HACI HALİL MH. YILDIZ CD. NO:13/A GEBZE
CD. NİŞANTAŞI MH. ŞAHİNAĞA SK. KOLEJ SİT ALTI NO:17/A  SELÇUKLU / KONYA
MENDERES CD. MUMCUGİL APT. NO:15 KÜTAHYA
İNONÜ CAD. ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI BARUTÇU SOK. NO: 5
YENİ MAH. M.EMİN SUNGUR CAD. NO:3
ARDA MAH. KENZİ CAD. NO: 52/A
YARHASANLAR MAH. 2306 SOK. NO:18/A
RAGIPBEY MAH. 16. SOK. NO: 40
CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C
TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A
YENİ MAH. PTT CD. No: 4GÜLÇE İŞ MERKEZİ KIZILTEPE
POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27
ULUCAMİ MAH. ŞAHİNLER CAD. 5/C MİDYAT 
ÇARŞI CAD. NO: 85/D 
ULUS EGEMENLİK CAD. AVCILAR SOK. NO: 88
KONAK MAH. ŞADİ UYSAL CAD. NO:9/B YATĞAN
GÜLPINAR MAH. FATİH CAD. KÖYCEĞİZ
CUMHURİYET MAH. İNÖNÜ CAD. NO:96 
HAL CİVARI PİKAPÇILAR DURAĞI ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55
ZAFER MAH ÜZLÜK CD NO:25 BULANIK 
20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. ALP SOK. NO: 1/B
ESENBEY MAH. TERMİNAL CAD. BALIM SOK. NO: 2
YENİ MH 319 SOKAK NO:17 
BUÇAK MAHALLESİ ŞAHİNCİLİ CADDESİ NNO:8/A ALTINORDU
KARADERE MAH. GOGİNA SOK. NO:38/A
7 OCAK MAH. DEVLET BAHÇELİ BULVARI BAHÇELİ AP. ZEMİN KAT NO: 13
MÜFTÜ MAH. STAD SOK.NO:30/A 
SEMERCİLER MAH GÖKÇE SOKAK NO:19A SAKARYA
KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İŞHANI NO: 50/25
MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO: 59
YENİ MAH. İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:102/B ATAKUM



ANKASTRE OCAK

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ 
1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 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 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmeme-
si halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek  zorundadır.
4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 
onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 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 aşılması,
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 değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 
olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir.
7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra 
aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmesi sonucu oluşan arızalar,
c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde 
belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek 
arızalar,
f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış 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; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine 

ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti 
dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin 
dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen
sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, 
ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda 
kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, 
ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, 
yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin 
bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına
girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri
Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis 
listesine başvurabilirsiniz.

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES
0210246 223 48 02
0324 337 33 93
0324 331 10 07
0324 515 43 45
0324 625 74 72 
0216 364 65 51
0216 398 42 34
0216 496 50 48
0216 452 24 21
0216 383 00 87
0216 505 30 53
0216 412 00 21
0212 461 65 70
0212 259 95 52 
0212 880 00 07
0212 627 78 83
0212 620 11 73
0212 883 98 91
0212 580 76 02
0212 495 35 45
0212 475 85 62
0212 616 63 67
0212 419 35 51
0212 575 21 13 
0 212-242 42 74
0212 558 23 00
0232 544 46 47
0232 232 93 00
0232 832 02 31
0232 617 00 40
0344 221 13 36
0344 413 03 43
0370 712 24 97
0338 212 18 57
0366 214 26 96
0352 320 22 23
0352-230-15-15
0318 225 25 00
0318 212 31 73
0288 512 00 50
0386 213 54 08
0262 452 45 31
0262 331 11 66
0262 229 45 46/47 
0262 646 93 47
0332-233-40-77
 0 274 216 22 70
0422 321 51 06
0422 713 31 88
0236 232 22 72
0236 237 30 62
0236 414 60 83
0236 715 09 29
0236 314 44 24
0482-313-59-87
0538 839 41 15
0482 462 33 47
0252 614 42 78
0252 512 30 50
0252 572 29 24
0252 262 28 29
0543 933 03 03
0436 212 50 62
0532 061 73 63
0384 212 36 66
0388 232 42 27
0531 633 04 82
0452 214 66 87/89
0452 324 82 51
0328 814 65 82
0464 223 50 04
0264 272 09 57
0264 271 84 97
0264 614 50 14
0362 439 28 97

0362 543 04 91
0362 833 10 97
0543 603 68 94
0484-311-30-08
0368 261 57 48
0346 221 77 23
-
0414 215 51 40
0414 511 66 53
0414 611 46 46
0486 616 77 82
0541 683 81 32
0532 411 69 52
0282 726 14 40
0288 726 34 97
0282 653 3413
0282 651 66 84
0356 214 85 11
0356 715 56 01
0462 322 19 16
0276 414 31 48
0276 224 19 01
0432 216 34 58
0432 351 95 40
0354 415 77 25
0354 212 40 27
0372 251 36 48
0372 615 65 05

SAMSUN
SAMSUN 
SİİRT
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TOKAT
TOKAT
TRABZON
UŞAK
UŞAK
VAN
VAN
YOZGAT
YOZGAT
ZONGULDAK
ZONGULDAK

BAFRA
ÇARŞAMBA
MERKEZ
ERUH
MERKEZ
MERKEZ
SİVEREK
MERKEZ
VİRANŞEHİR
SURUÇ
CİZRE
SİLOPİ
MERKEZ
ÇERKEZKÖY
ÇERKEZKÖY
ÇORLU
ÇORLU
MERKEZ
ERBAA
MERKEZ
EŞME
MERKEZ
MERKEZ
ERCİŞ
SORGUN
MERKEZ
MERKEZ
ÇAYCUMA

KARATAŞ TİCARET
YUNUS TEKNİK SOĞUTMA
ŞEN TAMİRAT
BATUR ELEKTRONİK 
ŞENTÜRK BOBİNAJ
TEKNİK ELEKTRİK
AYDIN TAMİRAT
YILDIRIM ELEKTRİK
YALÇIN SOĞUTMA
ÇINAR SOĞUTMA
CEM ÖZEL SERVİSİ
HUZUR SOĞUTMA
TEKNİK ELEKTRİK
MERKEZ ELEKTRONİK
ÇAĞRI ELEKTRONİK
YILMAZ TEKNİK
TREE ELEKTRONİK
IŞKIN ELEKTRONİK
HİDRO ELEKTRİK
KAZAZ SOĞUTMA
TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ
ERTAŞ SOĞUTMA
ÖZUSTA TAMİRAT
ÖZ KANAT ELEKTRİK
ÇAĞDAŞ SOĞUTMA
BARAN SOĞUTMA
İKİEL ELEKTRONİK
YİĞİT TİCARET

KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21
KİRAZLIKÇAY MAH. HASANLI SOK. NO:55 ÇARŞAMBA
ÜLKÜ MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C
CUMHURİYET CAD. JAPON OASAJI ÜSTÜ ERUH
YENİ MAH. KEMALETTİN SAMİ PAŞA CAD. NO: 20/B
PAŞABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G
SEYFİ OĞLU CADDESİ  NO:109
SARAYÖNÜ CAD. VATAN SK. NO:17/A 
YENİŞEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D
BARIŞ MAH. YEŞİLOVA SOK. NO: 12/1
KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15
CUDİ MAH. 61. CAD. NO: 11/A
MAH.LİSE CAD NO:9/A SÜLEYMANPAŞA
GOP MAH. KAMBUROĞLU SOK NO:2/4 -A
GOP MAH. UĞUR MUMCU CAD. AKBANK SOKAK NO:1
ÇOBANÇEŞME ATAY CAD. 59850 ÇORLU
REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK.NO: 18/A
ALİPAŞA MAH. GAZİPAŞA CAD. NO:31 DİZELA APT ALTI
CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARI NO: 184/C
KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34
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ANKASTRE OCAK

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ 
1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 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 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmeme-
si halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek  zorundadır.
4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 
onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 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 aşılması,
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 değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 
olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir.
7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra 
aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmesi sonucu oluşan arızalar,
c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde 
belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek 
arızalar,
f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış 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; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine 

ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti 
dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin 
dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen
sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, 
ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda 
kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, 
ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, 
yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin 
bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına
girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri
Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis 
listesine başvurabilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. 

Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) 

etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

• Kırılması, deforme ve zarar görmemesine, 

• Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

• Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları
1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici: 

 (Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması  

 gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır. )

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklar üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine 

 getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya  

 sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. 

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlülükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,  

 sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri  

 ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya  

 ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. 

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya  

 bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. 

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu  

 seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayısı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir. 
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ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti 
dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin 
dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen
sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, 
ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda 
kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, 
ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, 
yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin 
bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına
girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri
Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis 
listesine başvurabilirsiniz.
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ANKASTRE OCAK

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ 
1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 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 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmeme-
si halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek  zorundadır.
4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 
onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 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 aşılması,
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 değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 
olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir.
7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra 
aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmesi sonucu oluşan arızalar,
c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde 
belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek 
arızalar,
f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış 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; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine 

ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti 
dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin 
dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen
sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, 
ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda 
kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, 
ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, 
yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin 
bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına
girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri
Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis 
listesine başvurabilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ
Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir 
cihazdır. Ürünümüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve 
onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. 
En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİ/İTHALATÇI FİRMA
MERKEZ ADRESİ : DEREBOYU CAD. NO: 15 K:3 HALKALI-İSTANBUL

UNVANI: DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A :Ş

TELEFON: 0 212 470 06 00 (pbx)

FAX : 0 212 471 75 78

WEB: www.digicom.com.tr

E-POSTA: info@digicom.com.tr

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ :

MALIN

CİNSİ: OCAK

MARKASI: CONTI

MODELİ: CAG-113/CAG-214/CAG-216/CAG-224/CAG-226

CAG-234/CAG-236/CAG-314/CAG-316

BANDROLVE SERİ NO:

TESLİM TARİHİ VE YERİ:

GARANTİ SÜRESİ: 3 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, 
fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56’ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, 
tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın 
tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

SATICI FİRMANIN
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ADRESİ:
TELEFON:
FAKS:
FATURA TARİHİ VE NO:
E-POSTA :
FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI – KAŞESİ



ANKASTRE OCAK

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ 
1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 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 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmeme-
si halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek  zorundadır.
4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 
onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 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 aşılması,
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 değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 
olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir.
7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra 
aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmesi sonucu oluşan arızalar,
c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde 
belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek 
arızalar,
f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış 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; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine 

ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti 
dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin 
dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen
sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, 
ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda 
kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, 
ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, 
yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin 
bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına
girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri
Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis 
listesine başvurabilirsiniz.
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aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmesi sonucu oluşan arızalar,
c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde 
belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek 
arızalar,
f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış 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; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine 

ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti 
dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin 
dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen
sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, 
ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda 
kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, 
ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, 
yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin 
bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına
girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri
Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis 
listesine başvurabilirsiniz.


