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Değerli Müşterimiz, 

Simfer ürünlerine göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür ederiz. 
Amacımız, toplam kalite anlayışına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir 
çalışma ortamında, doğaya zarar vermeden üretilmiş olan bu ürünü en iyi verimle 
kullanmanızı sağlamaktır. 

Almış olduğunuz Simfer ocağın ilk günkü özelliklerini uzun süre koruyabilmesi ve 
size en verimli şekilde hizmet edebilmesi için ocağınızı kullanmadan önce 
Kullanma Kılavuzunu dikkatle okumanızı ve daimi olarak muhafaza etmenizi 
tavsiye ederiz. 

NOT: 
Bu Kullanma Kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen 
bazı özellikler sizin cihazınızda bulunmayabilir. 
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Kullanım esnasında erişilebilir bölümler sıcak olabilir. 
Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
Cihazınız 220-240 V, 50/60 Hz'lik elektrik beslemesine 
uygun şekilde ayarlamıştır.
Eğer ana elektrik şebekesi belirtilen bu değerlerden 
farklıysa yetkili
servisinizle irtibata geçiniz.
Cihazın elektrik bağlantıları sadece kurallara uygun 
şekilde döşenen topraklama sistemine sahip (topraklı) 
prizlerle yapılmalıdır. Eğer cihazın yerleştirileceği yerde 
topraklı sisteme uygun priz yoksa derhal yetkili servisle 
irtibata geçiniz. 
Üretici firma cihaza bağlanan topraklaması
yapılmamış prizlerin sebebiyet vereceği hasarlardan 
kesinlikle sorumlu değildir.
Cihazın fişi, uzatma kablosu kullanılmadan topraklaması 
yapılmış
prize kolayca ulaşabilecek yakınlıkta olmalıdır.
Cihazınızın elektrik kablosunun cihazın sıcak bölgelerine 
temas etmesine izin vermeyiniz. Aynı şekilde keskin 
kenar ve köşelerin uzağında muhafaza ediniz.

Besleme kordonu hasar görürse, bu kordon, tehlikeli bir 

duruma engel olmak için imalâtçısı veya onun servis 

acentesi yada aynı derecede ehil bir personel tarafından 

değiştirilmelidir.



Bu cihaz güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak 
üretilmiştir. Kurallara aykırı bir kullanım kişiye ve cihaza 
zarar verir.

Cihazınızı çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu 
dikkatlice okuyunuz. Kullanma Kılavuzu içinde montaj, 
güvenlik, kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler 
bulacaksınız. Böylece hem kendinizi korumuş hem de
cihazın zarar görmemesini önlemiş olursunuz.

Çocuklar ancak cihazın nasıl emniyetle kullanılabileceğini 
anlayacak yaşa geldikten sonra yanlarında onları kontrol 
eden bir büyük olmadan cihazı çalıştırabilirler. Bu arada 
çocuklara hatalı kullanım sonunda ne gibi tehlikelerin 
ortaya çıkabileceği anlatılmalıdır.

Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki çocuklar 
uzak tutulmalıdır.

Cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtma gibi diğer 
amaçlarla kullanılmamalıdır.

ASLA yangını su ile söndürmeye çalışmayınız, ancak 
cihazın devresi kapatılır ve sonra örneğin bir kapak veya 
bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.
Psikolojik rahatsızlık ve anlama bozukluğu veya 
tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazı güvenle 
çalıştırabilecek durumda olmayan kişiler ancak bu işin 
sorumluluğunu üzerine alabilecek kişilerin kontrolünde 
cihazı kullanabilirler. 



Montaj ve bakım veya tamir işleri sırasında cihazın 
elektrik bağlantısı şebekeden ayrılmalı, cihazın fişi 
prizden çıkarılmalıdır.

Bağlantı uçlarına erişmeden, bütün besleme devresi 
bağlantıları kesilmelidir.

Cihazı kullanmaya başlamadan önce perde, tül kağıt 
ya da yanıcı (alev alabilir) maddeleri cihazdan uzak 
tutunuz. Kolay tutuşabilen ya da yanıcı maddeleri cihazın 
içine veya üzerine koymayınız.

Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlemek 
için cihazın devresini açınız.

Cihaz yüzeyine dokunmayınız ve cihazı kullanmayınız.
Ürünün kullanıldığı destek yüzeyler 100'Cye dayanıklı
malzemeden yapılmış olmalıdır.

Cihazda herhangi bir değişiklik yapmak tehlikelidir.
Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen 
gösterilmelidir.



Elektrikli ocakta ulaşmak istediğiniz sıcaklığı sağlamak için, açma kapama 
anahtarlarını saat yönünde çevirerek ayar yapınız.Anahtar üzerindeki uyarı 
ışığı yandığı zaman ocağınızın devreye alındığını ifade edecektir. 
Pişirme işlemi bittiğinde anahtarı eski konumuna getiriniz.Cihazınızı 
kullanmadığınız zaman düğmeleri'' '' konumuna getirin veya cihazın fişini .

-Yavaş ve hassas pişirilmesi gereken yemekler için,
kalın tabanlı tencere ile
-Yavaş pişirme için
-Büyük miktarda yavaş pişmesi kaynaması istenen
yemekler için
-Derin olmayan kaplarda pişirilen et yemekleri için
-Hızlı ısıtma ve buharlaştırma için
-Hızlı su kaynatma ve pişirme için

 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı
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ÖNEMLİ UYARILAR

Cihazın yüzeyi henüz 
sıcak iken üzerine soğuk 
su dökmeyiniz. Oluşan su 
buharı haşlanmalara 
neden olabilir.

Ocağınızın kullanımı 
sırasında elektrikli   
ocak yüzeyleri çok  
sıcak olur. Bunlara 
dokunmamaya dikkat 
ediniz, çocukların ve ev 
hayvanlarının temas 
etmesine izin vermeyiniz.

Ehil olmayan kişiler 
tarafından yapılan 
onarımlar elektrik 
çarpması, kısa devre ve 
yangın tehlikesi 
doğurabilir.

Metal parçalar ısındığı 
zaman genleşerek ses 
çıkarabilir.

Elektrikli ocağın (hotplate) 
ilk kullanımı sırasında 
hafif bir duman ve koku 
çıkabilir, bu normal bir 
durumdur; üretim hatası 
değildir.

Ani ısı değişimi sonucunda 
cihaz yüzeyi zarar 
görebilir.

Isıtma elemanlarına 
dokunmaktan kaçınmak 
için özen gösterilmelidir.

Ocağınızı atmosferik 
etkilerden koruyunuz; 
güneş, yağmur, kar, toz ve 
benzeri etkiler altında 
bırakmayınız.
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Yağlar, aşırı ısınma sonucu
alevlenebilir;katı veya sıvı 
yağ ile yiyecekleri
pişirirken ocağın
etrafından uzaklaşmayınız. 
Alevlenmiş yağa kesinlikle
su dökmeyiniz, yangına 
sebep olabilirsiniz.

Bu talimatlar yalnızca 
cihaz üzerinde sembolleri 
görünen ülkeler için 
geçerlidir. Ülke sembolü 
cihaz üzerinde 
görünmezse, cihazı, 
cihazın kullanılacağı 
ülkenin şartlarına uygun 
duruma getirmek üzere 
yapılacak düzenlemeler 
için teknik talimatlara 
bakmak gerekir

Katı veya sıvı yağ ile 
ocakta dikkatsizce yapılan 
pişirme işlemi tehlikeli 
olabilir ve yangına neden 
olabilir.

Yangın tehlikesi: 
malzemeleri pişirme 
yüzeyinde muhafaza 
etmeyiniz. 

ÖNEMLİ UYARILAR
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Firmamız, nitelikleri belirtilmiş bu cihazı, fabrikasyon hataları nedeniyle oluşabilecek
arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler için garanti eder.
Cihazı alan kişi, bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.
1- Garanti süresi cihazın teslim tarihinden itibaren baslar ve ’dır.2 YIL
2- Cihazınızın, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince firmamızın
garantisi kapsamındadır.
3-  Malın tamir süresi  iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın 20
yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis 
istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının  iş günü içerisinde giderilememesi 10
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.
4-  çerçevesinde malın ayıplıTüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanun’un 11. maddesi
olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan (i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu
bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim
isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile
değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir. 
5- Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya
yaptırılacaktır.
6-  halinde malın, garanti süresi içinde tekrarÜcretsiz onarım hakkının kullanması
arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının,
yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda,
satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade
edecektir.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden
itibaren satıcı veya üretici tarafından azami  iş gunu içerisinde, bu talep yerine30
getirilecektir.
7- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici
Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
Garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak
kaydıyla geçerlidir.
1. Genel şartlar
a) Garanti, ancak cihazlarla birlikte verilen Kullanma Kılavuzu ile Garanti Belgesi’n
de belirtilen tavsiye ve koşullara uymanız halinde geçerlidir.
b) Üzerinde tahrifat yapıldığı görülen garanti belgeleri geçersizdir.
c) Garanti yükümlülüğünün geçerli olması için FİRMAMIZ Yetkili Servislerinden
başka hiç kimsenin, hiçbir şekilde, cihazın onarımı ve tadilatına kalkışmaması
gerekir.
d) Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini  belirler.Yetkili Servis
2. Özel şartlar
a) Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,,
b) Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek
(düşme, aşırı sarsılma, darbe v.b.) arızalar,
c) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde
belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar,
d) Cihaza bağlanan dış donanım (su tesisatı v.b.) yol açacağı arızalar. Bu gibi du
rumlarda, cihazınız tarafından onarılacak, ancakFİRMAMIZ Yetkili Servisleri 
STANDART ONARIM BEDELİ alınacaktır.
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