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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...
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BAL TENEKES› ISITMA HAVUZU
KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKES› ISITMA HAVUZU
TEKN›K ÖZELL›KLER›

TEKN›K TABLO
Ürün Kodu Ürün Ad˝ Özellikler

2020162

304 kalite paslanmaz çelikten imal, çift cidarl˝ tank ve özel
tasar˝m iskele
Paslanmaz çelikten kulplu kapak
Yüksek ta˛˝ma kapasitesine sahip paslanmaz çelikten stand
Suyun tahliyesi için küresel vana
Yüksek teknolojiye sahip kontrol ünitesi (pano)
Ayarlanabilir rezistansl˝ ve termostat kontrollü

Bal tenekesi ˝s˝tma havuzu 2'li

2020166 Bal tenekesi ˝s˝tma havuzu 6'l˝

2020163 Bal tenekesi ˝s˝tma havuzu 4'lü

2020168 Bal tenekesi ˝s˝tma havuzu 8'li
2020170 Bal tenekesi ˝s˝tma havuzu 10'lu

3000 Watt / 220 Volt / 46x61x73 cm ebad˝nda

3000 Watt / 220 Volt / 76x61x73 cm ebad˝nda

6000 Watt / 380 Volt / 106x61x73 cm ebad˝nda
6000 Watt / 380 Volt / 136x61x73 cm ebad˝nda

6000 Watt / 380 Volt / 166x61x73 cm ebad˝nda

Cihaz˝n˝z˝ düz bir zemine yerle˛tiriniz, eer zemin düz deil ise cihaz˝ 
teraziye al˝n˝z.
Cihaz˝n içine istenen miktarda su doldurunuz.
Cihaz˝n elektrik fi˛ini toprakl˝ prize tak˝n˝z.
Açma kapama ˛alterini aç˝k konuma getiriniz.
Bal tenekelerini havuza yerle˛tiriniz.
Bal istenen k˝vama geldikten sonra havuzdan ç˝kart˝n˝z.

2020172

>	  304	  kalite	  paslanmaz	  çelikten	  imal,	  üç	  cidarlı	  tank
>	  Paslanmaz	  çelikten	  kulplu	  kapak
>	  Modern	  ve	  özgün	  bir	  tasarım
>	  Yüksek	  taşıma	  kapasitesine	  sahip	  paslanmaz	  çelikten	  stand
>	  Suyun	  tahliyesi	  için	  küresel	  vana
>	  Yüksek	  teknolojiye	  sahip	  kontrol	  ünitesi	  (pano)
>	  Ayarlanabilir	  rezistanslı	  ve	  termostat	  kontrolü
>	  Dış	  Ölçüsü:	  68,5x68,5x80	  cm	  /	  (4	  teneke	  kapasiteli	  )

BAL	  KAVANOZU	  ISITMA	  HAVUZU	   3000	  Wa`	  /220	  volt

BAL	  KAVANOZU	  ISITMA	  HAVUZU	  
TEKNİK	  ÖZELLİKLERİ

BAL	  KAVANOZU	  ISITMA	  HAVUZU	  
KULLANMA	  KILAVUZU
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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.

•   Is˝t˝lacak bal kalmad˝ktan sonra; kullanmadan önceki gibi,
yaln˝zca su kullanmak sureti ile tank˝n içi y˝kanmal˝ ve 
kurulanmal˝d˝r.

C›HAZIN ÖMRÜ

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



1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

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

3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

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

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

6- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü 
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis 
istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili 
servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde 
giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer 
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın 
garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenir.

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

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

9- Satıcı tarafındanbuGaranti Belgesinin verilmemesi durumunda,tüketiciGümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurabilir.



GARANT› BELGES›
›MALATÇI VEYA ›THALATÇI 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

:
:
:
:
:
:
:

BAL TENEKES› ISITMA HAVUZU
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	  

BAL	  KAVANOZU	  ISITMA	  HAVUZU



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

Bal Makinalar˝ ve Ar˝c˝l˝k Ekipmanlar˝

SUZEN GIDA ARICILIK HAYVANCILIK TARIM MUTFAK 
MAKİNA EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET 

MEHMET ANT ALTINAY

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

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

Arıcılık	  ve	  Gıda	  Ekipmanları


