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SUNUfi
Say˝n kullan˝c˝m˝z,
Ürünümüzü tercih ettiiniz ve firmam˝za olan güveniniz için te˛ekkür
ediyoruz. Ürünlerimiz, uluslararas˝ standartlara uygun olarak
üretilmi˛tir.
Ürünlerimizden beklentilernize uygun verim alabilmeniz ve uzun
süreli kullanman˝z için kullanma k˝lavuzunu kesinlikle okuman˝z˝,
kullan˝c˝n˝za okutman˝z˝ önemle hat˝rlat˝r˝z.
Ürünümüzden memnun kalman˝z˝ temenni ederiz.

Sayg˝lar˝m˝zla...

POLEN KURUTMA FIRINI
TEKN›K ÖZELL›KLER›

304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanm˝˛ özel gövde
Paslanmaz çelik süzgeçli polen kurutma tepsileri
Özel dizayn edilmi˛ fanl˝ ˝s˝t˝c˝
Dijital ˝s˝ kontrol cihaz˝ ile PID Kontrol 
Özel temperli f˝r˝n cam˝ 
220 voltta çal˝˛ma ve dü˛ük elektrik tüketimi
50  kg. / gün kurutma kapasitesi
Termostatl˝ , Fan Kontrollü , Rezistansl˝ 
Aktarma ve kar˝˛t˝rmaya gerek kalmadan kurutma yapar
Rutubetin d˝˛ar˝ ç˝kmas˝ için özel tasarlanm˝˛ kayar kapakl˝ üst pencere
1000 Watt’l˝k paslanmaz serpatinli rezistans, turbo fanl˝.

TEKN›K TABLO
Ürün Kodu Ürün Ad˝ Özellikler

2020154 Polen Kurutma F˝r˝n˝
- Ebat: 60x54x125 cm
- 50 kg. gün kurutma kapasitesi
- 10 katl˝ 2020154

Polen	  Kurutma	  Fırını

Ebat:	  54x120x160	  cm,50	  kg.	  gün	  kurutma	  kapasitesi	  -‐	  10	  katlı	  

2020152

Polen	  Kurutma	  Fırını

Ebat:	  54x80x60	  cm,25	  kg.	  gün	  kurutma	  kapasitesi	  -‐	  5	  katlı	  
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POLEN KURUTMA FIRINI
KULLANMA KILAVUZU

Cihaz˝n˝z˝ düz bir zemine yerle˛tiriniz, eer zemin düz deil ise 
teleskopik ayaklar˝n yard˝m˝ ile cihaz˝ teraziye al˝n˝z.
Cihaz˝n elekli tepsilerine ihtiyac˝n˝z olan ürünü yerle˛tiriniz. ( Her bir
tepsi için ortalama 2,5 kg)
Cihaz˝n kapa˝n˝ kapat˝p kilitleyiniz.
Cihaz˝n elektrik fi˛ini toprakl˝ prize tak˝n˝z.
Açma kapama ˛alterini aç˝k duruma getiriniz.
Fan ve rezistans dümelerini aç˝k duruma getiriniz. (Her zaman önce
fan˝ daha sonra rezistans˝ çal˝˛t˝r˝n˝z.)
Yakla˛˝k 8-10 saat sonra ürününüz haz˝r hale gelecektir. ( Bu durum
hava ˛artlar˝ ve ürünün nemine göre dei˛iklik gösterebilir.)
Kurutma i˛leminiz bitince cihaz˝n önce fan ve rezistans dümelerini
kapat˝n˝z.
Cihaz˝n açma kapama ˛alterini kapat˝n˝z.
Haz˝r hale gelmi˛ ürününüzü cihaz˝n˝zdan ç˝kart˝n˝z.
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TEM›ZL›K

•   Suzen paslanmaz çelik ürünleri yüksek kaliteli paslanmaz
çelikten üretilmi˛ olup kolay temizlenebilen son derece sal˝kl˝,
bakteri bar˝nd˝rmayan özellie sahiptir.

•   Haz˝rlanacak ürün bittikten sonra kullanmadan önceki gibi,
yaln˝zca nemli bez kullanmak  sureti ile temizlik yap˝lmal˝  ve 
cihaz˝n içi kurulanmal˝d˝r.

C›HAZIN ÖMRÜ

Tavsiye edilen kullan˝m ko˛ullar˝nda kullan˝lmas˝ durumunda
cihaz˝n ömrü 10 (On) y˝ld˝r.

•   Rezistans ve fan yuvas˝ kapaklar kald˝r˝larak temizlenebilir.
Temizlik esnas˝nda rezistans ve elektrikli parçalar˝ ˝slatmamaya
özen gösteriniz.
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GARANT› fiARTLARI
1- Üzerinde sat˝˛ tarihi, fabrika ve sat˝c˝ firma onay˝ olmayan
belgeler geçersizdir. Garantiden yararlanmak için garanti belgesi
gösterilmelidir.
2- Ürün kullan˝m, bak˝m k˝lavuzunda aç˝kland˝˝ ˛ekilde kullan˝lmas˝
kayd˝ ile malzeme ve i˛çilik kusurlar˝ndan doabilecek ar˝zalara
kar˛˝ garanti edilmi˛tir.

3- Garanti kapsam˝na giren ar˝zalar˝n tayini, giderilmesi ˛ekli ve
yerinin belirlenmesi SUZEN’e aittir.
4- Verilen garanti; kullan˝m ve bak˝m k˝lavuzuna ve garanti ˛artlar˝na
uyulmas˝ halinde yaln˝zca garanti edilen cihaza ait olup, bunun
d˝˛˝nda herhangi bir ad alt˝nda hak veya tazminat talep edilemez.
5- Garanti yaln˝z geçerli süreler içerisinde olu˛abilecek malzeme
ve i˛çilik kusurlar˝na kar˛˝ Garanti kapsam˝ndaki ar˝za ve parçalar
bedelsiz dei˛tirilir. Yenisi dei˛tirilen parçalar SUZEN’e aittir.

6- Garanti kapsam˝ süresince ürünlere SUZEN’in yetkili k˝ld˝˝
servis elemanlar˝ müdahale edebilir. Yetkisiz ki˛ilerin müdahalesi
cihaz˝ garanti d˝˛˝ b˝rak˝r.
7- SUZEN sorumluluu d˝˛˝ndaki yükleme, bo˛altma ve sevkiyat
i˛lemi s˝ras˝nda olu˛acak hasar ve ar˝zalar˝n giderilmesi, garanti
d˝˛˝ i˛lem görür.
Ayn˝ ˛ekilde cihaz˝n kullan˝m˝ s˝ras˝nda harici faktörlerle verilecek
hasar ve ar˝zalar˝n giderilmesi garanti d˝˛˝d˝r.

8- Anla˛mazl˝k durumunda ›stanbul Mahkemeleri yetkilidir.
9- Garanti süresi 2 y˝ld˝r.
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GARANT› BELGES›
›MALATÇI  F›RMANIN

Ünvan˝
Telefon
Adresi

:
:
:

EKBER MUTFAK GEREÇLER› SAN.VE T›C.LTD.fiT›.
0212 428 03 17        Fax : 0212 428 17 58
Firuzköy Yolu Balar Mevkii Mezarl˝k üstü Cad. No:9-11 Avc˝lar-›STANBUL

F›RMA YETK›L›S›N›N

›mzas˝ ve ka˛esi : EKBER MUTFAK GEREÇLER› SAN.VE T›C.LTD.fiT›.

MALIN
Cinsi
Markas˝
Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi

:
:
:
:
:
:
:

POLEN KURUTMA FIRINI
SUZEN

›ki Y˝l
20 ›˛ Günü

SATICI F›RMANIN
Ünvan˝
Adresi

:
:

Tel-Telefax
Fatura Tarih ve No
TAR›H-›MZA-KAfiE

:
:

SUZEN	  GIDA	  ARICILIK	  HAYVANCILIK	  TARIM	  MUTFAK	  MAKİNA	  EKİPMANLARI	  SANAYİ	  VE	  TİCARET	  MEHMET	  ANT	  ALTINAY

0	  212	  407	  11	  12

İkitelli	  OSB.Eskoop	  Sanayi	  Sitesi	  C6	  Blok	  No:291	  Başakşehir	  /	  İstanbul



ÜRET›M-SERV›S-YEDEKPARÇA

ÜRET›C›

EKBER MUTFAK GEREÇLER› 
SAN. VE T›C. LTD. fiT›.

Firuzköy Yolu Balar Mevkii
Mezarl˝k Üstü Cad. No: 9-11 Avc˝lar / ›STANBUL
Tel: +90 212 428 03 17    Fax: +90 212 428 17 58

Teknik Bilgi ›çin: +90 533 244 94 74

Web: www.suzen.com.tr   E-mail: info@suzen.com.tr
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SUZEN GIDA ARICILIK HAYVANCILIK TARIM MUTFAK 
MAKİNA EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET 

MEHMET ANT ALTINAY

Tel: 0 212 407 11 12 / 0 530 827 13 47

İkitelli OSB.Eskoop Sanayi Sitesi C6 Blok No:291 
Başakşehir / İstanbul


