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Kullanma Kılavuzu
LÜTFEN..!
CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ.
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Giriş
Tuğra Çay Makinaları; kaliteli ve güvenli ürünlerini ekonomik fiyatlarda Türk insanının
hizmetine sunmaya çalışan ONS KALIP ın üretim konusundaki tecrübesinin ve
teknolojideki gelişmelerin bir ürünüdür.
Modern tesislerimizde imal edilmiş ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş çay makinamızı
en verimli şekilde kullanmanızda size yardımcı olmak için bu kılavuzu takdim ediyoruz.
Tuğra Çay Makinası'nı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okumanızı tavsiye ve
rica ederiz.
Tuğra Çay Makinası'nı tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi günlerde kullan-manızı
dileriz.

ÜSTÜN KALİTE
Tasarımda Başlar

Üretimde Uygulanır

Satışta Anlatılır

Kullanımda İspatlanır
Sunuş
SAYIN YETKİLİ,
* Elinizdeki kullanma kılavuzunu lütfen cihazı kurmadan ve kullanmadan önce dikkatle
okuyunuz, cihazı kullananların okumasını sağlayınız.
* Satın aldığınız ürünümüzün montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili bilgileri veren
kılavuz dikkatle okunmalıdır. Elektriğin bağlantısı ehliyetli elemanlarca, kılavuzda
açıklanan şekilde yapılmalıdır.
* Tereddüt ettiğiniz ve anlayamadığınız hususlar için size en yakın Tuğra Makine yetkili
servislerinden telefonla bilgi isteyiniz.
* Ürünümüzden en iyi verimi almanızı temenni ederiz.
NOT:
Kullanma Kılavuzları birçok model için yapılır. Kullanma kılavuzunu okurken sizin
cihazınızın detayları ile resimleri karşılaştırarak okumanızı tavsiye ederiz.
Sonradan başvuru kaynağı olarak kullanmak veya başka birine verecek olursanız,
cihazın yeni sahibinin de gereken bilgileri alabilmesi için, tüm dökümanları itinayla
saklayınız.

Tanıtım ve Genel Özellikler
* Gövde ve demlik grubu tamamen birinci kalite AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal
edilmiştir. Cihazın su ve dem haznelerini içinde bulunduran kısımdır. Kolay
temizlenebilme özelliğine sahiptir.
* Dem haznesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Dem haznesi
süzgecin içinden süzülen demi toplar.
* Ayrılabilir süzgeç sayesinde çay tanecikleri ve tortuları süzülür, temiz ve berrak çay
hazırlanmış olur.
* Seviye göstergeleri ile cihazın içinde kalan çay ve su miktarı rahatlıkla gözlene-bilir.
* Kullanımı kolay ve dayanıklı tahliye muslukları vardır. Su ve dem hazneleri bağımsız
olduğundan istenilen koyulukta çay alınabilir.
* Taşıma kulpları paslanmaz çelikten ısı iletimini en aza indirecek şekilde dizayn
edilmiştir. El yakmaz.

Gövde Dem
Haznesi

Isı
Kontrol

Çalışma
Akımı

Güç

Çalışma
Gerilimi

Yükseklik
Genişlik
Derinlik

Hacim

Kapasite

Kod

Paslanmaz
Tel

AISI 304
Pas. Çelik

110°C capillar
Termostat

5.68 A

1250 W

220V/50Hz

400
240
270

4 Litre

30 Bardak

T 1030

Paslanmaz
Tel

AISI 304
Pas. Çelik

110°C capillar
Termostat

5.68 A

1250 W

220V/50Hz

430
260
290

6 Litre

50 Bardak

T 1050

Paslanmaz
Tel

AISI 304
Pas. Çelik

110°C capillar
Termostat

7.95 A

1750 W

220V/50Hz

470
280
310

8 Litre

80 Bardak

T 1080

Paslanmaz
Tel

AISI 304
Pas. Çelik

110°C capillar
Termostat

7.95 A

1750 W

220V/50Hz

500
300
340

13 Litre

120 Bardak

T 1120

Paslanmaz
Tel

AISI 304
Pas. Çelik

110°C capillar
Termostat

10.65 A

2350 W

220V/50Hz

550
320
360

16 Litre

160 Bardak

T 1160

Paslanmaz
Tel

AISI 304
Pas. Çelik

110°C capillar
Termostat

10.65 A

2350W

220V/50Hz

580
360
400

23 Litre

250 Bardak

T 1250

Paslanmaz
Tel

AISI 304
Pas. Çelik

110°C capillar
Termostat

12.5 A

2750 W

220V/50Hz

560
470
470

40 Litre

350 Bardak

T 1350

Paslanmaz
Tel

AISI 304
Pas. Çelik

110°C capillar
Termostat

12.5 A

2750 W

380V/50Hz

610
500
510

50 Litre

500 Bardak

T 1500

Teknik Özellikler

Süzgeç

Arıza Belirleme
TUĞRA Elektrikli Çay Makinanız teknolojinin gerektirdiği yöntemlerle imal edilmekte ve
titizlikle %100 kontrolden geçirilerek size ulaşmaktadır. Buna rağmen çalıştırılması
sırasında sorunlarınız olursa aşağıdaki tabloya başvurunuz.
PROBLEM

OLASI SEBEPLER

KONTROL ve DÜZELTME

Fiş takılı, cihazınız
çalışmıyor.

Priziniz arızalıdır.

- Prizinizi kontrol ettiriniz.
- Servise başvurunuz.

Cihazınız elektrik
kaçırıyor.

Prizinizin toprak
hattı bağlantısı yoktur.

Toprak hattı bağlantısı olan
priz kullanınız.

Su ısınmıyor.

- Termostat düğmesi düşük
derecede ayarlanmıştır.
- Su haznesinde yeterli su
yoktur.
- Prizin toprak hattı yoktur.
- Sigorta atmıştır.

- Termostat düğmesini 110°C'ye
getiriniz.
- Yeterli su doldurunuz.
- Prizinizi kontrol ettiriniz.
- Sigortanızı kontrol ettiriniz.
- Servise başvurunuz.

Su az ısınıyor veya
sürekli kaynıyor.

Su kazanı ve/veya
rezistans kireçlenmiştir.

Kireç çözücü ilaç ile kazanı ve
rezistansı temizleyiniz.

"SU YOK" ışığı
yanıyor ve sesli ikaz
veriyor.

- Su haznesinde yeterli su
yoktur.
- Rezistans kireçlenmiştir.

- Suyu boşaltarak rezistansın
kirecini temizleyiniz.
- Rezistansta kireçlenme yok ise
su haznesine su doldurunuz.

Musluktan çay ve su
gelmiyor.

Dem haznesine veya su
haznesine çay atılmış veya
aşırı tozlu çay kullanılmış,
musluk tıkanmış.

- Kuru çayı süzgece koyduktan
sonra soğuk suyun altına tutarak
çay tozlarının giderilmesi gerekir.
Aksi takdirde musluk tıkanır.
- Servise başvurun.

Musluk su
damlatıyor.

Musluğun içinde tortu
birikmiştir.

Musluğun kapak grubunu
söküp temizleyiniz.

Elektrik Şeması

TERMİK
SİGORTA
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ÇAY OTOMATLARI

GARANTİ BELGESİ
Garanti ile İlgili Olarak
MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1 - Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2 - Tüketiciye teslimden sonra; yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve
arızalar,
3 - Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, ürünün etiketinde
yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve
arızalar,
4 - Yangın ve yıldırım düşmesi ile ilgili arızalar ve hasarlar,
5 - Tüketiciye teslimden sonra; arızalı parça veya mamüle müdahale etmek, tahrip edici
sentetik, kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal, ehliyetsiz kişilerce kullanma
ve diğer kullanım hataları, ürünün dış yüzeylerine gelebilecek hasarlar.

GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren başlar ve (İKİ) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla (OTUZ) iş
günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı bayii, acentası,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim
tarihinden başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi
halinde imalatçı - üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına
tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
* Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi
içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla
tekrarlanmaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi
veya belirlenen garanti süresi içerisinde arızaların toplamının altıdan
fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan
yararlanamamayı sürekli kılması,
* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
* Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici
malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel
indirimi talep edebilir.
6. Malın
kullanma
kılavuzunda
yer
alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne
başvurabilir.

CİNSİ
: SANAYİ TİPİ ÇAY OTOMATLARI
MARKASI : TUĞRA
ÇAY OTOMATI

T 1030

T 1160

T 1050

T 1250
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T 1350

T 1120

T 1500

SERÝ NO.
SATICI FÝRMANIN

Teslim Tarihi, Yeri
Fatura Tarihi, No.
Satıcı Firma Ünvanı
Adres
Tel./Fax

Kaşe ve İmza
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