
Kullanma Talimatı

F-55 ÇÖMLEKÇİ TORNASI



ÇAMUR AÇMA MAKİNASI

Kullanma Kılavuzu

GİRİŞ Sayın Müşterimiz;

F-55 Çömlekçi Tornamızı aldığınız için teşekkür ederiz. Çamur işlemeyi 
daha hızlı gerçekleştirmek ve bu ürünü en verimli şekilde güvenle 
kullanabilmek için lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. 
Ayrıca ileride başvurmak için lütfen bu kullanma kılavuzunu saklayınız.

ÖNEMLİ TALİMATLAR

ÜRÜN BİLGİLERİ

MARKASI.....................

CİNSİ...........................

MODELİ.......................

GARANTİ SÜRESİ..........

AZAMİ TAMİR SÜRESİ...

BANDROL VE SERİ NO.:

:

:

:

:

: REFSAN 
Çömlekçi Tornası 
F-55

2 YIL

30 GÜN

GARANTİ BELGESİ

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

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

3)Üründe ayıp olması durumunda, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
4) 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.

5) Malın tamir süresi 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 garanti süresi içerisinde arızalanması
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7) 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.

8) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğüne başvurabilir.

• Ürününüz modüler bir yapıdadır.

• Montajı ürün ile birlikte gönderilen aletlerle gerçekleştiriniz.
• Ayaklar çıkartıp takılabilir.
• Ön  kanatlar çıkartıp takılabilir.
• Çamur haznesi çıkartılabilir. Yıkanabilir.

• Şase boyası elektrostatik toz boya teknolojisi ile boyanmıştır.

• Üzerini tiner ile kesinlikle silmeyiniz.

• Ayak pedalı devir ayarlıdır.

• Torna Ölçüleri: 60*70*58 cm.

• Torna Ağırlığı : 65 kg.

• Çamur Kapasitesi : 50 kg.

• Motor Gücü : 550 W.

• Besleme : 220 V

• Dönüş : Sağa / Sola

• CE Belgeli.

• Elektrik çarpmalarına karşı lütfen topraklı prizde çalıştırınız.
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