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GARANTİ BELGESİ 

Üretici firma:  Topaloğulları Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Adres:   Bahriye Caddesi No:105 Kasımpaşa 34440 Beyoğlu İstanbul 
Telefon numarası: +90 212 297 99 13 
E-posta:   info@mateka.com 
Web sayfası:  www.mateka.com 
 
 
Ürün cinsi:  Et Kıyma Makinesi 
Markası:   Mateka 
Modeli: EKA 22M, EKA 22T, EKA 32M, EKA 32T, EPA 12M, EPA 12DM, 

EPA 22M, EPA 22T, EPA 32M, EPA 32T, EPG 22M EPG 22T, 
EPG 32M, EPG 32T, EPP 12M, EPP 12DM, EPP 22 M, EPP 22T, 
EPP 32M, EPP 32T, EPS 42HT, EPS 42T, ESG 22M, ESG 22T, 
ESG 32M, ESG 32T, ESG 42T 

Garanti süresi:  1 yıl 
Azami tamir süresi: 30 gün 
Teslim yeri ve tarihi: 
Seri no: 
 
Satıcı firma: 
Unvan: 
Adres: 
Telefon numarası: 
E-posta: 
Fatura tarih ve no: 
Teslim yeri ve tarihi: 
Tarih imza ve kaşe: 

 

 

 

 

 

Bu belgenin kullanılmaması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. 

TOPALOĞULLARI MAK. SAN. VE TİC A.Ş., önceden haber vermeksizin ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. Bu kitapçıkta kullanılan teknik bilgiler, resimler, ölçüler, çalışma kapasiteleri ve illüstrasyonlar tamamen 
bilgi verme amaçlıdır. Oluşabilecek tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. 

Mart 2021 
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ET KIYMA MAKİNESİ 

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 
 

MODELLER 

EPA 12M EPA 22T EPA 22M EPA 32T EPA 32M 

EPP 12M EPP 22T EPP 22M EPP 32T EPP 32M 

ESG 22M ESG 22T ESG 32M ESG 32T ESG 42T 

EPG 22M EPG 22T EPG 32M EPG 32T  

EPS 42HT EPS 42T    

EKA 22M EKA 22T EKA 32M EKA 32T  

 

   

       

TOPALOĞULLARI MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 
Bahriye Cad. No:105 Kasımpaşa Beyoğlu 34440 İstanbul Türkiye 

+90 212 297 99 13 | www.mateka.com | info@mateka.com 
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1.Güvenlik Uyarıları 

 Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun ve cihazı sadece et kıyma için kullanın. Bu 
talimatlara uyulmaması ve bunun sonucunda ekipmana verilen hasar, tüm garanti taleplerini 
geçersiz kılar. 

 Kullanıma başlamadan evvel trifaze motora sahip makinenin dönüş yönü kontrol 
edilmelidir. Çok kısa süreli çalıştırıp bunu test ediniz. Ok yönünde makine dönüş yapmıyorsa, 
elektrikçinizden tesisatı buna uygun ayarlamasını isteyiniz. 

 Fiziksel, duyusal veya zihinsel rahatsızlıkları olan kişiler, güvenliğinden sorumlu bir kişi 
tarafından denetlenip yönlendirilmedikçe cihazı kullanamazlar. 

 Makineyi çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.  

 Saç, elbise veya takıların hareketli parçalara girmesini önlemek için, çalışırken takı 
takmayın ve uzun saçlarnızı toplayın. Her zaman dikkatli bir şekilde çalışın.  

 Makinenin tüm parçalarını ve aksesuarlarını yiyeceklerle temas ettiği için temiz tutun. Her 
kullanımdan önce ürünün tüm parçalarının temiz olduğuna emin olun. 

 Makineyi temizlemek için çözücü, benzen veya alkol kullanmayın.  

 15 dakikalık aralıksız maksimum çalışma süresini aşmayın. Makineyi bu süreden sonra 
5 dakika soğumaya bırakın.  

 Sadece işlenecek yiyecekleri doldurma ağzına tokmak ile itin. Hiçbir koşulda itici tokmak 
dışında bir araç kullanmayın. Elinizle gıdayı itmeye çalışmayın. 

 Doldurma açıklığının tıkanmasını önlemek için, bir kerede çok büyük miktarları işlemeyin. 
Bu cihaz donmuş et işlemek için uygun değildir. Cihazı kullanmadan önce donmuş yiyecekleri 
çözün. 

 Fişi prizden çıkarmadan önce makineyi kapatmayı unutursanız, makineyi tekrar 
çalıştırmadan önce en az 10 saniye bekleyin. 

 Elektrik fişi prize takılıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın. Makineyi kullanmadığınız 
zaman; makineyi kaldırın, kafa kısmında bulunan helezon, ayna, bıçak, bileziği ve kafayı 
çıkarın. Bu parçaları ayçiçek ve zeytin yağı ile temizleyin, Bu işlemleri yapmadan önce 
elektrik fişini çekin. 

 Makineyi yağlamak, paslanmayı önlemek ve etin makineye ve aksesuarlara yapışmasını 
önlemek için, ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra bıçak, ayna ve helezonun 
arkasındaki pime az miktarda ayçiçek veya zeytinyağı sürün. Yanlış kullanım veya yağ 
eksikliği, et kırma parçalarının aşınmasına neden olabilir. Krom kaplmamalı modellere zarar 
verir. 

 Makineniz ile ilgili olası tehlikeli durumlar; ezilme, yakalama ve çarpmadır. Hareketli 
helezonun kapladığı hacimde ezilme, yakalama ve çarpma tehlikesi vardır. Bu tehlikelere 
karşın tepsinin üstüne emniyet sacı konulmuştur. Bu parçayı sökmeyin. 

 Makinenizin hareketli parçası olan helezona, makineniz çalışıyorken kesinlikle 
dokunmayınız. Elinizi etin atıldığı yuva içine sokmaya çalışmayınız. Eti sadece, makineniz 
ile birlikte verilen itici tokmakla itiniz. Bu işlemi kesinlikle elle yapmayınız. 

 Makineniz çalışır durumdayken gövdeyi açmaya çalışmayınız. 

 Makinenizin içine kemik parçalarının kaçmamasına dikkat ediniz. 
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8.Garanti Şartları 

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 (bir) yıldır. 
2. Malın garanti süresi arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 

eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis 
istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı bayi, acentesi, 
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisine ulaştığı tarihten itibaren 
başlar. 

3. Malın arızalanması durumunda arıza servis istasyonunda incelenerek arıza tespiti 
yapılır servis raporunda üretim kaynaklı meydana gelen tüm arızalar garanti 
kapsamında, kullanıcı hatası kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

4. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 
 Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içeresinde 
kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın 3 den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 
6 dan fazla meydana gelmesi veya bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, 
 Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
 Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı bayi, 
acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla 
arızanın nedeni üretim kaynaklı tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında 
tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep 
edebilir. 
5. Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar: 
 Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde 
kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda, 
 Ürünün yetkili olmayan kimseler veya onarım atölyeleri tarafından onarımının 
yapıldığı veya açıldığının belirlenmesi durumunda, 
 Ürünün yetkili servislerin bilgisi dışında uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik 
tesisatı ile kullanılması durumunda, 
 Ürünün seri numarası tahrip edilmişse veya sökülmüşse 
 Arıza veya hasar TOPALOĞULLARI MAKİNE SAN. VE TİC .A.Ş.’nin sorumluluğu 
dâhilinde olmayan nakliyesi sırasında, 
 Ürünün dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu dâhilinde kırılması veya çizilmesi 
durumunda aksesuarların veya diğer ekipmanların yol açtığı arızalar durumunda, 
 Yangın yıldırım düşmesi sel deprem vs. gibi doğal afetlerin yol açtığı arızalar 
durumunda. 
6. Arızaların kullanım hatası sonucu çıkıp çıkmadığı TOPALOĞULLARI MAKİNA SAN. VE 

TİC.A. Ş.’nin düzenleyeceği rapor ile belirlenir. 
7. Bu garanti belgesi garanti süresince saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda 

ikinci bir belge verilmez. 
8. Ürünle birlikte verilen bu garanti belgesinin satış sırasında satıcı firma ve müşteri 

tarafından gerekli yerlerinin eksiksiz doldurulup imzalanıp kaşelenerek müşteride 
kalması gereken kısmının anında müşteriye verilmesi ve diğer kısmının satıcı firma 
tarafından TOPALOĞULLARI MAKİNE SANAYİ VE TİCARET AŞ’ye gönderilmesi 
gerekmektedir. 

9. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için SANAYİ VE TİCARET 
BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 



6 

 

6.Satış Noktaları 

İL 
SATIŞ 

NOKTASI 
ADRES İLETİŞİM 

İSTANBUL MERKEZ 
Bahriye Cad. No:105 

Kasımpaşa Beyoğlu 34440 
İstanbul  

Tel: +90 212 2979913  
Fax: +90 212 2979915 

info@mateka.com 

TEKİRDAĞ FABRİKA 

Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi Karaağaç 

Mah.10.Sokak No:9 Kapaklı 
Tekirdağ  

Tel: +90 282 758 37 32 
Fax: +90 282 758 38 01 

servis@mateka.com  

 

7.Teknik Servisler 

Yetkili teknik servislerimizin güncel listesine www.mateka.com/teknik-servisler adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
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2.Temizlik ve Bakım Talimatları 

 Makinenizi temizlemeye, makine ile işiniz bittikten sonra başlayınız. 
 Temizliği yapmadan önce makinenin elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz. 
 Makinenin bileziğini, aynasını, bıçağını ve helezonunu sırasıyla çıkarınız. 
 Makinenin parçalarını sabunlu sıcak suyla temizleyiniz ve hemen kurulayınız. Parçaların 

ıslak kalmamasına dikkat ediniz. 
 Helezon yuvasını sabunlu ve sıcak suyla yıkayınız ve kuru bırakınız. 
 Tepsiyi ve emniyet sacını sabunlu, sıcak suya daldırılmış nemli bir bezle temizleyiniz. 

Parçaları kuru bırakınız. 
 Makine gövdesini ve havalandırma boşluklarını, nemli bir bezle temizleyiniz. 
 Makinenizi tekrar çalıştırmaya, tamamen kuruduktan sonra başlayınız. 
 Temizlediğiniz parçalardan helezonu, bıçağı, aynayı ve bileziği sırasıyla monte ediniz. 
 Aynayı, bilezik içindeki pimine denk gelecek şekilde takınız. 
 Makinenizde şanzıman yağı olarak SAE 140 MDY 316 numara şanzıman yağı 

kullanılmaktadır. Makinenizin yağını periyodik olarak 6 ayda bir kere olmak üzere 
konusunda uzman birine değiştirtiniz veya teknik servisimize başvurunuz. 

 Makineyi kesinlikle tazyikli suyla yıkamayınız. 

3.Çalıştırma ve Kullanım Talimatı 

 Makinenizin fişini prize taktıktan sonra şalteri açınız (Şekil 1)  
 Helezonun dönüş yönünü kontrol ediniz. (Trifaze modeller için). Eğer helezon doğru 

yönde dönmüyorsa, tesisatınızı uygun hale getirmeden devam etmeyiniz. 
 Kıyacağınız etlerde damar ve/veya sinir olmamasına dikkat ediniz. Çünkü damar ve 

sinirler, kendilerine özel bıçak kullanılmazsa makinede sıkışma meydana getirerek 
makinenize zarar verebilirler. 

 Şayet makinenizin helezonunda sıkışma meydana gelmişse, makinenizin 
helezonunu 1 saniyeyi geçmeyecek şekilde geriye doğru çalıştırınız. Bunun için 
ana şalteri, normal çalışma yönünün tersine çevirmeniz gerekir (Geri yönde 
çalıştıma bazı modellerde mevcuttur). 

 Makineyi durdurmadan önce makinenizin içinde et yada kıyma kalmadığına emin 
olunuz. Makinenizin şalterini “0” konumuna getirerek makinenizi durdurunuz. (Şekil 1)  

 Eti, makineyi çalıştırdıktan sonra makineye atınız. Makinenizi, et sıkışması durumunda, 
sıkışmayı gidermek için geri çalıştırmanız gerekecektir. Bu işlemi 1 saniyeden uzun 
tutmayınız. Ayrıca makinenizi geri çalıştırdıktan sonra, makinenizin bileziği gevşeyecektir. 
Tekrar çalıştırmadan önce bileziği hafifçe sıkınız. 

 Bileziği az sıkmanız; makinenin eti ezmesine, çok sıkmanız ise ayna ve bıçağın 
kırılmasına neden olacaktır. Uygun miktarda bileziği sıkmanız önemlidir. 

 Makinenizin ayna ve bıçağını periyodik olarak kontrol ediniz. Gerekiyorsa bileyletiniz. 

 Makinenizi, hijyenik bir ortamda çalıştırmanız insan ve çevre sağlığı açısından çok 
önemlidir. Bu sebeple makinenizi nemli, kirli, yağlı, tozlu v.b. ortamlarda çalıştırmayınız. 

 Makinenizi boş iken çalıştırmamaya özellikle dikkat ediniz.  
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4.Arıza Bulma 

ARIZA MUHTEMEL NEDENİ YAPILACAK İŞLEM 

Makine 
çalışmıyor 

Fiş takılı olmayabilir Fişi prize takınız 
Gövdenin sol tarafında 
bulunan ana şalter açık 
olmayabilir 

Ana şalteri açmak için şalter düğmesini ‘0’ 
konumundan ‘1’ konumuna getiriniz. 

Makineden 
metalik sesler 
geliyor 

Makinenizin helezonu, 
dönmesi gereken 
yönün tersi yönde 
dönüyor olabilir 

Makinenizin helezonu, makinenin 
kafasına bulunan yön etiketi ile aynı 
yönde dönmelidir. Dönüş yönünü kontrol 
ediniz ve eğer doğru değilse ana şalteri 
diğer tarafa çeviriniz. 

Makinenizin içine 
yabancı cisim/cisimler 
düşmüş olabilir 

Makineyi durdurup fişini prizden çekiniz 
ve makinenizin içinde yabancı cisim olup 
olmadığını kontrol ediniz 

Makineniz hasar 
görmüş olabilir 

Makineyi durdurup fişini prizden çekiniz 
ve tüm yüzeyleri gözle kontrol ediniz 

Makinenizin bileziği 
gevşek olabilir 

Bileziği hafifçe sıkınız 

Ayna ve bıçak körelmiş 
olabilir 

Ayna ve bıçağı bileyletiniz veya yenisi ile 
değiştiriniz 

Güç yetersiz 

Fiş doğru takılmamış 
olabilir 

Fişlerin doğru takılıp takılmadığını gözle 
kontrol ediniz ve gerekirse yetkin 
teknisyene değiştirtiniz 

Fişin içindeki kablolar 
kopmuş ve/veya faz 
eksik geliyor olabilir 

Yetkin bir teknisyenen ile makinenizin 
bağlantı kablolarda herhangi bir sorun 
olmadığını doğrulayınız 

Et  ez yor Ayna ve/veya bıçak  
körelmiş 

Ayna ve bıçağı bileyletiniz veya yeni ayna 
bıçak alınız. 

Et  ez yor Helezon ucundaki pim 
aşınmış 

Helezon ucundaki pimi kontrol ediniz. 
Gerekirse değiştiriniz. 

Mak neden 
mak ne yağı 
akıyor 

Makinedeki keçeler ters 
çalıştırmaya bağlı 
olarak patlamış olabilir 

Teknik servise başvurunuz 

Motor dönüyor 
ama helezon 
dönmüyor 

Motor dişlisi kırılmış 
olabilir 

Teknik servise başvurunuz 

Soğutma 
yapmıyor 

Soğutma gazı eksilmiş 
Soğutma gazı tamamlanmalı. Teknik 
servise başvurunuz. 

Potansiyel topraklama 
yok 

Toprak hattı sağlanmalı 

Hava peteği önü tıkalı Hava peteğini hava tutarak temizleyiniz 
Drayer arızalı Teknik servise başvurunuz 
Soğutma fanı 
çalışmıyor 

Teknik servise başvurunuz 
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5.Parça İsimleri 

 
Şek l – 1 

 

 
Şek l – 2 

1- B lez k 2- Ayna 3- P m 4- Bıçak 5- Helezon 

6- Soğutucu 
Kapağı 7- Kafa 8- Redüktör 9- Yağ Tapası 10- Motor 

11- Soğutucu 
Şalter 12- Termostat 13- Teps  14- Yön Şalter  15- Ac l Stop 

 

  


