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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:   Gıda Parçalayıcı Zırh Makinesi 
Markası:    Mateka 
Modeli:    ZRH 360M, ZRH 360T, ZRH 360sM, ZRH 360sT  
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. 
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1.Güvenlik Uyarıları 

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

 Fiziksel, duyusal veya zihinsel rahatsızlıkları olan kişiler, güvenliğinizden 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 tutunuz. 

 Makineyi temizlemek için çözücü, benzen veya alkol kullanmayın.  

 Elektrik fişi prize takılıyken cihazı asla gözetimsiz bırakmayın. Makineyi kullanmadığınız 
zaman, makineyi kaldırın.Kullanılmadığı zamanlarda elektrik fişinin çekili olduğundan emin 
olun. 

 Makine sarı/yeşil kablo ile topraklanmalıdır(trifaze modellerde). 

 Bıçağın dönüş yönü, makine gövdesinde bulunan ok işareti ile aynı olmalıdır. Eğer dönüş 
yönü ters ise yetkin bir elektrik teknisyeninden destek alıp tesisatınızı uygun hale getirtiniz. 

 Makineniz çalışır durumdayken gövdeyi açmaya çalışmayınız. 

 Makinenizin içine yabancı parçalarının kaçmamasına dikkat ediniz. 

2.Temizlik ve Bakım Talimatları 

 Makinenizin ilk kullanımdan önce kesici bıçak, kazan ve kapağının temizliğini ıslak bez 
ile iyice yapınız ve kurulayınız. 

 Makinenizin temizliğini yaparken fişin takılı olmadığından emin olunuz. 
 Kullanım ve temizlik esnasında elektrik tesisatın su ile temas etmemesine özen 

gösteriniz. 
 Makinenizin temizliğini yaparken asit ve asit türevi malzemeler kullanmayınız. Aksi 

takdirde krom sacın yapısı bozulacak paslanmalar görülecektir. 
 Makinenizin dış yüzeyini, kazanını ve kesici bıçaklarının temizliğini ıslak bez ile yapınız 

ve kurulayınız. Temizlik esnasında krom temizleyici kullanabilirsiniz. 
 Makine gövdesini nemli bir bezle temizleyiniz. 
 Tencere lastiğini her kullanımdan sonra ılık su ile temizleyiniz ve kurulayınız bu işlemi 

yaparken lastiğe zarar vermemeye özen gösteriniz.  
 Bulaşık teli gibi krom sacı çizebilecek ekipmanlar kullanmayınız. 
 Makinenizi basınçlı su ile temizlemeyiniz. Tencerenin içeresine temizlik ve öğütme 

esnasında su girmemesine özen gösteriniz, aksi halde motorun su almasına ve motorun 
yanmasına sebebiyet verilebilir. 

 Bıçak ve kazanı her kullanımdan sonra sabunlu sıcak su ile temizleyiniz ve ardından 
kurulayınız. 

 Makinenizi tekrar çalıştırmaya, tamamen kuruduktan sonra başlayınız. 
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10.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. 
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9.CE Kalite Belgesi 
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 Temizliğe başlamadan makinenizi kapatınız ve makinenizin fişini prizden çekiniz 

 Makineniz çalışır durumda iken kesinlikle makineyi temizlemeye çalışmayınız 

 Makineyi kesinlikle tazyikli suyla yıkamayınız. 

3. Kullanım Talimatı 

 Makineyi boşta çalıştırmayınız. 
 Makinenin kapasitesinin çok altında malzeme yüklemesi yapmayınız. 
 Cihaz endüstriyel kullanım amaçlı yapılmış olup sadece cihaz ile ilgili eğitim almış 

elemanlar tarafından kullanılmalıdır. 
 Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. 
 Makinenizin kapağı açık iken malzeme haznesine doğramak istediğiniz malzemeyi 

doldurunuz. Kapağı kapayınız. Kapak mandalın kilitlenmiş olduğundan emin olduktan 
sonra makineyi çalıştırınız. 

 Makinenizin kesici bıçağını, bıçak üzerindeki kanalların mil üzerine rahatça geçmesini 
sağlayınız. 

 Makinenizin kapağı sensörlü olduğundan kapak açık iken makineniz çalışmaz. 
 Makinenizin çalışması için şalteri 1 konumuna alınız. Durdurmak içinse şalteri 0 

konumuna alınız. 
 Malzeme doğrama işlemi bittikten sonra, fişi takılı olduğu prizden çıkartınız. 

 Kapakta bulunan mikro switch sayesinde kapaklar açıkken makineniz çalışmayacaktır. 
Bu sebeple makinenizi çalıştırmadan önce kapağın kapaktaki mandalla kilitli olduğuna emin 
olunuz. 

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

4.1. Ana Parça İsimleri 

  

4.2. Kontrol Paneli 

  

5.Kapasiteler Tablosu 

Model 
Tencere 

Kapasitesi 

ZRH 360 19 Litre 

ZRH 360s 19 Litre 

Tablo 1 
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6.Arıza Bulma 

Arıza Muhtemel Nedeni Yapılacak İşlem 

Makine 
çalışmıyor 

Fiş takılı olmayabilir Fişi prize takınız 

Şalter açık olmayabilir 
Ana şalteri açmak için şalter 
düğmesini 0 konumundan I 
konumuna getiriniz. 

Makinenizin kapağı açık kalmış 
olabilir 

Makinenizin kapağının tamamen 
kapalı olduğuna emin olunuz 

Makineden 
metalik sesler 
geliyor 

Makineniz hasar görmüş olabilir 
Makineyi durdurup fişini prizden 
çekiniz ve tüm yüzeyleri gözle kontrol 
ediniz 

Makinenizin içine yabancı 
cisim/cisimler düşmüş olabilir 

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

Güç yetersiz 

Fiş doğru takılmamış olabilir 

Fişlerin doğru takılıp takılmadığını 
görsel olarak kontrol ediniz ve 
gerekirse bir teknisyenden yardım 
olarak düzeltiniz 

Fişin içindeki kablolar kopmuş 
ve/veya faz eksik geliyor olabilir 

Bir teknisyenden yardım alarak 
makinenizin fişini açıp kablolarda 
herhangi bir sorun olmadığını 
doğrulayınız 

Tablo 2 

7.Satış Noktaları 

İl Satış 
Noktası 

Adres İletişim 

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  

Tablo 3 

8.Teknik Servisler 

Yetkili teknik servislerimizin güncel listesine www.mateka.com/teknik-servisler adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

 


