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TR-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GÜVENLİK TALİMATLARI 
ÖNEMLİ UYARILAR : 
 
 Bu cihaz, garanti kapsamında olmayan şu durumlarda kullanılmak üzere 

tasarlanmamıştır: 
 mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında personele ayrılmış olan mutfak 

köşelerinde, 
 çiftliklerde, 
 otel, motel ve konaklama özelliği bulunan yerlerin müşterileri tarafından 
 otel odaları türünden ortamlarda. 
 Cihaz çalışır durumdayken kesinlikle yanından ayrılmayın. 
 Cihazın içinde ve dışında bulunan tüm etiketleri, aksesuarları ve ambalaj 

ürünlerini çıkarın 
 Bu cihaz, fiziki, duyusal veya zihinsel kapasitesi yetersiz olan veya bilgi 

veya deneyimi olmayan kişiler tarafından (çocuklarda dahil), 
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, cihazın kullanımı 
ile ilgili önceden bilgilendirilmeden kullanılmamalıdır. 

 Cihazla oynamadıklarından emin olmak açısından çocuklar gözetim 
altında tutulmalıdır. 

  Cihaz çalışırken açıkta olan yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir. 
 

 Eğer uzatma kordonu kullanıyorsanız, en azından aynı çapta olmalı ve 
topraklı prize sahip olmalıdır. 

 Cihazı her zaman topraklı prize takın. 
 Güç kordonunu tamamen açın, 
 Uzatmalı veya uzatmasız haliyle kordonun yoluna dikkat edin, masa 

etrafındaki dolaşımı etkilememeye özen göstererek rahatsızlık 
vermemeye dikkat edin. 

 Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için, köşelerde yada duvara çok yakın 
yerlerde kullanmaktan kaçının. 

 Cihazı hiçbir zaman cam bir masa, masa örtüsü veya cilalı yüzey gibi 
kolayca zarar görebilecek bir yere koymayın veya lastik örtü olan 
yüzeylere yerleştirmeyiniz. 

 Cihazın güç kordonu zarar gördüğünde, olası herhangi bir tehlikeyi 
önlemek açısından kordonun yalnızca üretici veya yetkili servis tarafından 
ya da benzer niteliklere sahip bir elektrikçi tarafından değiştirilmesi 
gereklidir. 

 Bu cihaz harici bir zaman ayarlayıcı veya bir kumanda sistemi ile 
çalıştırılmaya yönelik değildir. 



 Şebeke voltajının, cihazın altında belirtilen güç oranı ve gerilimle uyumlu 
olmasına dikkat edin. 

 Bu cihaz suya daldırılmamalıdır. 

 
 
 
 Hiç bir zaman cihazı ve kordonunu suya sokmayınız. 
 Bu cihaz 8 yaşın üzerindeki çocuklar veya azalmış fiziksel, duyusal veya 

zihinsel kapasiteye sahip yada deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından, cihazın güvenli kullanımı veya sebep olacağı olası tehlikeler ile 



ilgili bilgi verilmesi veya gözetim altında bulundurulması durumunda 
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı 
bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece 8 yaş altındaki çocuklar 
tarafından yapılmaz. 

 Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların ulaşabileceği yerlerden 

uzak tutun. 
MONTAJ  
 
Cihazı İlk Kez Kullanmadan Önce 
•  Cihazın içinde ve dışında bulunan tüm aksesuarlar ve ambalaj ürünlerini 
çıkarın. 
•  Izgara plakalarını yıkayın. "Kullanmadan sonra/temizleme” başlıklı 
paragraftaki talimatları izleyin. 
•  Izgara plakalarını yumuşak bir bez ile yağlayın. 
•  Cihazı sabit, düz ve sıcağa dayanıklı bir zemine yerleştirin. 
Eğer cihazınız masa üzerinde kullanılacaksa, çocukların erişemeyeceği 
bir yere koyun. 
Uzatmalı ve uzatmasız haliyle kablonun yoluna dikkat edin, masa 
etrafındaki dolaşımı etkilememeye özen göstererek rahatsızlık 
vermemeye çalışın. 
Cihazı hiçbir zaman cam bir masa, masa örtüsü veya cilalı yüzey gibi 
kolayca zarar görebilecek bir yerde kullanmayın. 
Cihazı kesinlikle duvara monte edilmiş bir dolabın ya da rafın altına ya da 
tül, perde ya da duvar aksesuarları gibi yanıcı maddelerin yanına 
koymayın. 
Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için, köşelerde ya da duvara çok yakın 
yerlerde kullanmaktan kaçının. 
Ürünün kirlenmesini önlemek için alüminyum kağıt kullanmayın. 
•  İlk kullanımda plakaları yıkayın (bkz. kullanımdan sonra kısmı), üzerlerine 
biraz yağ dökün veya yumuşak bir bez ile kurulayın. 
Izgara plakalarını yerleştirmek için; 
Plakayı sabit klipsin altındaki iki dişe yerleşecek açıda tutun, (1) 
  



Kilitlemek için plakanın ön tarafında tutarak bastırın. (2) 

•  Plakaların sabit, iyi ayarlanmış ve cihaza iyi oturmuş olduğundan emin 

olun. Sadece cihazla verilen plakaları veya yetkili serviste satılanları kullanın. 

 

Izgara Fonksiyonu İçin 

Izgara ya da tost, kıtır ekmek vb. yapmak için. 

•  Termostat ayarını cihazın üzerindeki tabloya göre ayarlayın. (3) 

•  Cihazı kapatın. (9) 

 

Barbekü Fonksiyonu İçin 

Izgara da eti ve sebzeleri aynı anda pişirmek için. 

•  Izgarayı açın. (5) 

•  Kolu tutarak güçlü bir şekilde cihazın üst kısmına doğru kaldırın (6) ve 

180° açın; cihaz artık tamamen açılmıştır. (7) 

 

BAĞLANTI VE ÖN ISITMA 
 
• Güç kablosunu tamamen açın. 
• Şebeke voltajının, cihazın altında belirtilen güç oranı ve gerilimle uyumlu 
olmasına dikkat edin. 
• Cihazı her zaman topraklı prize takın. 
• Eğer bir uzatma kablosu kullanılacaksa; 
En azından aynı çapta olmalı ve topraklı prize sahip olmalıdır. 
Kabloya takılarak düşülmemesi için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. 
Cihazınız çıkarılabilir bir kordonla donanmışsa: Cihazın beslenme kablosu 
zarar gördüğünde imalatçıda veya satış sonrası servisinde mevcut olan bir 
kablo veya özel düzenekle değiştirilmesi gerekir. 
Cihazınız sabit bir kordonla donatılmışsa: cihazın güç kablosu, zarar 
gördüğünde, olası herhangi bir tehlikeyi önlemek açısından kablonun yalnızca 
üretici veya yetkili servis tarafından ya da benzer niteliklere sahip bir elektrikçi 
tarafından değiştirilmesi gerekir. 
Bu cihaz harici bir zaman ayarlayıcı veya bir kumanda sistemi ile 
çalıştırılmaya yönelik değildir. 
• Termotatı cihazın üzerindeki tabloya göre ayarlayın; termostatın pişirme 



öncesi ısıtma konumu, pişirme konumuyla aynıdır. (3) 
• Kabloyu cihaza takın (modele göre) ve kabloyu prize takın; kırmızı 
gösterge lambası yanar ve cihaz ısınmaya başlar. 
Ön ısıtma süresi dışında, kullanmadığınız zamanlarda cihazın fişini kesinlikle 
prizde bırakmayın. 
İki pişirme plakasını da yerlerine takmadan cihazı kesinlikle elektriğe 
bağlamayın. 
Cihazı, ön ısıtma süresi dışında kesinlikle içi boş halde çalıştırmayın. 
• Pişirme öncesi cihazı yaklaşık 5 dakika ısıtın. Kırmızı ışığın sönmesi ön 
ısıtmanın tamamlandığını gösterir. 
Yapışmaz yüzeyin bu özelliğini koruyabilmek için içi boş durumdayken 
ön ısıtma konumunda uzun süre çalıştırmaktan kaçının. 
ilk kullanımda bir kaç dakika hafif bir koku ve az miktarda duman çıkabilir. 
Bu normaldir. 
Cihaz çalışır durumdayken kesinlikle yanından ayrılmayın. 
 
PİŞİRME 
 
• Ön ısıtmanın ardından cihaz kullanıma hazır hale gelir. 
Kaplamanın yapışmazlık özelliğini korumak için; 
Yiyecekleri çevirirken tahta spatula kullanmayı tercih edin, 
Yiyecekleri kesinlikle cihazın içinde kesmeyin, 
Yiyeceklerin yağlı veya alüminyum kağıda sararak pişirmeyin, 
Isıtıcı plakaların zarar görmesini engellemek için onları sadece, onların 
kullanımı için üretilmiş olan cihazda kullanın (örneğin fırına, gaz 
ocaklarına veya elektrikli olacaklara koymayın.) 
Yiyeceklerle plakalar arasına hiçbir zaman alüminyum folyo ya da başka 
bir nesne koymayın. 
Pişirme kaplarını ısıtmak için ızgaranın üzerine koymayın. 
Cihaz ısınma konumunda ya da çalışır durumdayken, metal kısımları çok 
sıcak olacağından kesinlikle bu kısımlara dokunmayın; kolu kullanın ve 
gerekirse eldiven takın. 
Cihaz çalışır durumdayken yerini değiştirmeyin. 
 
Termostat Konumları (3) 
1. Hafif sıcak; ısıtma amaçlı tavsiye edilir. 
2. Sıcak; tost, omlet, yumurta, balık vs. için tavsiye edilir. 
3. Çok sıcak; kırmızı et, tavuk, sosis vs. için tavsiye edilir. 
 



Pişirme Plakaları 
Pişirme plaka, her iki yüzü de kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. (10) 
• Çizgili yüzü ızgaralar ve tost gibi yiyecekler için tercih edin. 
• Düz yüzü ısıtma ve yumurta, omlet gibi yiyeceklerin pişirilmesinde tercih 
edin. 
• Pişirilecek yiyeceğe göre plakaların çizgili yüzeyini ya da düz yüzeyini 
kullanın. 
 
Izgara Fonksiyonu 
• Yiyeceği alt ızgara plakasına yerleştirin. 
• Cihazı kapatın. 
• Yiyeceği, cihazın üzerindeki verilen ısı değerlerine göre pişirin. 
• İki ızgara plakası arasındaki mesafe, pişirilen yiyeceğin kalınlığına göre 
otomatik olarak (0-2,5 cm) ayarlanır. 
 
Kemikli et pişirildiğinde, en iyi pişirme yöntemi açısından barbekü 
konumunu seçin. 
 
Barbekü Fonksiyonu İçin 
• Yiyeceği ızgara plakalarına eşit şekilde dağıtın. 
• Sadece bir pişirme yüzeyini kullanırken, üst ızgara plakasının kullanmayı 
tercih edin. 
• Yiyeceği, cihazın üzerindeki tabloda verilen ısı değerlerine göre pişirin. 
 
KULLANIMDAN SONRA/TEMİZLEME 
 
• Termostatı sıfır pozisyonuna ayarlayın. (3) 
• Açma-Kapama anahtarını O konumuna getirin. (4) 
• Cihazın fişini prizden çıkarın. 
• Cihazı açın. (6) 
• Cihazı açık konumdayken yaklaşık bir saat soğumaya bırakın. 
• Soğuduktan sonra cihazı kapatın. (9) 
• Izgara plakalarını çıkarmak için: pişirme plakasını önündeki iki çengel 
üzerine bastırın ve bir tarafından kaldırarak çıkarın. 
•  Plakalar bulaşık makinesinde yıkanabilir veya sünger ve sıcak su ile ve 
sıvı bulaşık deterjanıyla temizlenebilir. 
•  Cihaz ve kablo bulaşık makinesinde yıkanamaz. 
Sıcak plakaları suya sokmayın ve nazik yüzeylere bırakmayın. 
Plaka yüzeyine zarar vermemek için temizleme işleme sırasında tel veya 
granüllü deterjan kullanmayın. 
•  Plakalar düzenli olarak bulaşık makinesinde yıkanıyorsa, yapışmaz yüzey 
özelliklerini koruyabilmeleri için ara sıra yumuşak bir bez ile yağlamanızı 



öneririz. 
•  Rezistans temizlenmemelidir. Çok kirli olduğu durumlarda, tamamen 
soğumasını bekleyin ve kuru bezle silin. 
Izgara plakalarının yapışmaz yüzeylerinin rengi zamanla bozulabilir. 
Bu normaldir. 
Cihaz suya daldırılmamalıdır. 
Hiçbir zaman cihazı ve kablosunu suya sokmayın. 
•  Kabloyu cihazın altındaki plastik kablo sarma yuvalarına sarın. 
Cihazı tutucularından veya madeni tellerinden tutarak taşımayın. 
GERİ DÖNÜŞÜM 
 
• Cihazınız yeniden değerlendirilebilir veya geri dönüşüme elverişli birçok malzeme 
içermektedir. 
• Geri dönüşüm amaçlı işleme tabi olması için eskiyen cihazınızı bir atık toplama merkezine 
teslim edin. 
 
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar; 

- Taşıma ve nakliye sırasında ürünü mutlaka kutusu ile birlikte taşıyınız. 
Ürün kutusu, ürünü fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. 
- Cihazın veya kutusunun üzerine ağır cisimler koymayınız. Cihaz zarar 
görebilir. 
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar 
oluşabilir. 
- Fazlasıyla soğuk veya sıcak, üründe deformasyona neden olabilir. 
Elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir veya çalışmamasına neden olabilir. 

 
GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 Groupe Sep İstanbul tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma kılavuzunda yer 
alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı 
gibi, aşağıdaki durumlar garanti dışı işlem görür ve arızaların giderilmesi ücret 
karşılığında yapılır. Her türlü imalat hatası veya kusuru için tüm diğer parçalarda 
bakım ve işçilik garantisi 2 yıldır. Bu garanti ürünün üzerine yapışmış olan Garanti 
belgesi, ürünün kasa fişi veya satınalma tarihini içeren faturası ile ibraz edildiğinde 
geçerlidir. Groupe SEB İstanbul tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma 
klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından  doğacak arızaların giderilmesi 
kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar garanti harici işlem görür ve arızların giderilmesi 
ücret karşılığında yapılır. 

 
1) Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmış olması sebebiyle Profesyonel 
kullanım 
için uygun değildir, personel amaç ile kullanımı nedeniyle oluşabilecek tüm 
arızalar, 
2) Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 
3) Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen bakımlarının yeterli ve zamanında 
yapılmamış olmaması, 



4) Hatalı elektrik tesisatı kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza 
ve hasarlar, 5/Tüketici ürünü teslim aldıktan sonra, dış etkenler nedeniyle 
(vurma, çarpma vs.) meydana gelebilecek hasarlar, 
6) Garanti dahilinde onarım için yetkili servise başvurmadan önce Groupe 
Seb yetkili personeli veya Yetkili Servis personeli dışında herhangi birinin, 
cihazı onarma veya tadilatına kalkışması veya cihazın deforme edilmesi 
durumunda, 
7) Ürünün profesyonel amaçlı kullanımı durumunda, 
ürün garanti dışı işlem görür ve arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. 
Ayrıca, üründe kullanılan aksesuarlar ve sarf malzemeler garanti kapsamında 
bedelsiz olarak işlem göremez. 
 

 
 Garanti dahilinde onarım için yetkili servise başvurmadan önce  Groupe SEB yetkili 

personeli ve yetkili personel dışında herhangi birinin, cihazı onarıma kalkışması ve 
cihazın deforme edilmesi durumunda, ürün garanti dışı işlem görür ve arızların 
giderilmesi ücret karşılığında yapılır. 

 Size en yakın Tefal yetkili servis merkezinin adresini öğrenmek için 444 40 50 
numaralı çağrı merkezini arayın.(Kutu üzerindeki garanti belgesine bakın) 
 

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır. 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 
sayılı tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan 

a)  Sözleşmeden dönme, 
b)  Satış bedelinden indirim isteme 
c)  Ücretsiz onarılmasını isteme, 
d)  Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 
isteme, haklarından birini kullanabilir. 

 
Tüketicilerimiz olası şikayet ve itiraz başvurularını tüketici 
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler 
 
 AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. 
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GROUPE SEB İSTANBUL YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ 
İL  İLÇE SERVİS ÜNVANI ADRES TELEFON 

ADANA Barajyolu DÜZGÜN TİCARET Barajyolu 4. Durak Mevsim Apt. 4/1 (322) 225 65 65 

ADANA Küçükesat/Seyhan DÜZOVA ELEKTRİK Alimünif Cad.Altunören İşhanı Kat: 1 No: 103 - 104  (322) 351 36 27 

ADAPAZARI Sakarya UYGUN TEKNİK Tığcılar Mah.Karaosman Sk. No:12/B  (264) 272 66 43 

ADIYAMAN Merkez YILDIRIM SERVİS (ADIYAMAN) Bahçelievler Mah. 907 Sokak. No: 3/A    (416) 216 92 92 

AFYON Merkez KÜÇÜKGEDİK SOĞUTMA Marulcu Mah. Açıkgözoğlu Sk. No:16/B (272) 212 12 43 

AĞRI Merkez YILDIZ TEKNİK (AĞRI) Leylek Pınar Mah. Kırlangıç Sok.No:14A (472) 215 40 41 

AKSARAY Merkez İTİMAT ELEKTRİK Taşpazar Mah. Şehit Halil Uğur Sok. No:17/B (382) 212 77 72 

AMASYA Merkez DUMAN TEKNİK Üçler Mh. Gocur Pehlivan Sk. 65/1 ( Eski Müze Arkası) (358) 218 57 86 

ANKARA Çankaya ANGORA TEKNİK Yaşamkent Mah. 3158 cad. 31/1 Çayyolu / Ankara (312) 491 20 21 

ANKARA Keçiören BLUE TEKNİK Giresun caddesi  Mimarlar sokak no:10/A (312) 321 18 72 

ANKARA Çankaya ELA TEKNİK ELEKTRONİK Kavaklıdere Mah. Büklüm Sok. H.esen Apt 29A Çankaya (312) 417 07 13 

ANKARA Balgat GRUP TEKNİK (BALGAT) Süleyman HacıAbdullahoğlu Cad.(Eski 1. Cad.) No:16/B  (312) 213 30 30 

ANKARA Kızılay GRUP TEKNİK (KIZILAY) Sümer 2 Cad. No:31/A Kızılay/Çankaya (312) 232 54 14 

ANKARA Sincan GÜNAL SOĞUTMA Mareşal Fevzi Çakmak Mah.Polatlı 2 Cad.No:13/27  (312) 270 29 99 

ANTALYA Alanya EV-TEK ISITMA SOĞUTMA  Güller Pınarı Mah. Yenilmez Cad. Çimen Apt. No:35/A (242) 512 34 11 

ANTALYA Merkez İLERİ TEKNİK Kızılsaray Mah. 69. Sokak Rıza Hacı Kafa Apt. No: 6/A (242) 243 08 19 

ANTALYA Muratpaşa YÖN TEKNİK SERVİS Kızıltoprak Mh. 493 Sok Kamile Taşlı Apt No:4/1  (242) 312 36 68 

AYDIN Merkez HIZEL SERVİS Kurtuluş Mah. 2018 Sk. No:2/B (256) 225 32 69 

AYDIN Nazilli TEKNİK-EL SERVİS Zafer Mah. 85.sokak No:36/B (256) 312 32 48 

BALIKESİR Edremit VAROL SERVİS Camivasat Mah. Gazi Cad. No.49 (266) 373 51 51 

BALIKESİR  Merkez ERDOĞAN ELEKTRİK A.H.Paşa Mah. Altay Cad. No:56  (266) 245 84 85 

BALIKESİR  Bandırma GÜRKAN TİCARET Dere Mah.General Halit Cad.No:51/A (266)718 98 08 

BARTIN Merkez NETSES ELEKTRONİK (BARTIN) Orta Mah. Demirciler Sok No:44 (378) 227 34 92 

BATMAN Merkez EKİNCİ ELEKTRONİK Ziyagökalp Mah.1704 Sok. No:24AA  (488) 215 28 00 

BİNGÖL Merkez YILDIZ ELEK. ELEKT. (BİNGÖL) Yenişehir Mah.İnönü Cad.Yiğitbaş İş Merk.No.11 (426) 214 69 69 

BİTLİS Merkez DİZAYN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK Hüsrev Paşa Mah. 1234 sok A-7 24 J Bitlis (434) 226 74 43 

BİTLİS Tatvan YAREN ELEKTRİK Aydınlar Kazımpaşa No:40 Tatvan (434) 827 33 35 

BOLU Merkez DENİZ ELEKTRİK (BOLU) Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. No:22 (374) 217 18 17 

BURSA Merkez ÇINAR TEKNİK SERVİS - MERKEZ Hacı İlyas mh Celal Bayar cd no:26 Osmangazi (224)250 58 58 

BURSA Nilüfer ÇINAR TEKNİK SERVİS - NİLÜFER İhsaniye mh Barbaros Cd. Gidaş Sitesi No:9/C Nilüfer (224) 240 02 90 

ÇANAKKALE Merkez ALKAR SERVİS İsmetpaşa Mah.Kayaalp Cad.No:2/2 (286) 213 15 15 

ÇORUM Merkez GÜLER ELEKTRİK Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. No:16/A (364) 224 04 15 

DENİZLİ Merkezefindi ONAY TEKNİK Sırakapılar Mah. Şehit Şükrü Cad. Aysatur İş Merk. No:9/22  (258) 242 17 49 

DİYARBAKIR Merkez AKTİF İKLİMLENDİRME SOĞUTMA Dicle Kent Bulv. 200. Sokak Muhmut Bey Sitesi 6 C Blok No:9/K (412) 223 42 03 

DÜZCE Merkez ISI-KAR TEKNİK SERVİS Burhaniye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No:48 (Ziraat Odası Yanı) (380) 524 23 60 

EDİRNE Keşan BOZKURT ELEKTRİK Aşağı Zaferiye Mah.Anafartalar Cad. No.27/16 (284) 715 25 61 

EDİRNE Merkez MAKUL TEKNİK Talatpaşa Mah. Saraçlar Cad. 2. Vakıf İş Hanı Giriş Kat No:1 (284) 225 01 82 

ELAZIĞ Merkez ÖZDEV TEKNİK İzzet Paşa Mah. Mehmetcik Sok. No:36/A (424) 238 51 67 

ERZİNCAN Merkez AKAR TEKNİK Karaağaç Mh. Şehit Yüzbaşı Fatih Devravut Cd no:17 Z3  (446) 212 00 00 

ERZURUM Yakutiye AKINLAR TEKNİK Tebrizkapı Cad. Yüzbaşı Sok.Narmanlı Cami Yanı No:3 (442) 213 38 31 

ESKİŞEHİR Odunpazarı ALPER TEKNİK Kurtuluş Mh. Ziyapaşa Cad.31B Odunpazarı  (222) 220 53 52 

ESKİŞEHİR Odunpazarı DORUK SERVİS Kurtuluş Mah. Yunusemre Cad. No:68/A (222) 233 37 78 

GAZİANTEP Şehitkamil BAŞARAN TEKNİK Gazi Mah. Milli Egemenlik Cad. Cumhuriyet Apt.45/B  (342) 218 06 20 

GAZİANTEP Şahinbey ÇÖZÜM TEKNİK Sarıgüllük Mah. Zübeyde Hanım Bulvarı Kılıç Ali Cad. No: 8/B (342) 339 44 23 

GİRESUN Merkez GÜNEŞ TEKNİK Hacısıyam Mah. Fatih Cad. No:57 (454) 216 60 96 

HATAY Merkez ALKAN TEKNİK Sümerler Mah. Harbiye Cad. Müge Apt. No: 72/D (326) 223 11 25 

HATAY İskenderun UTKU ELEKTRİK Kurtuluş mh Şehit Jandarma Çvş. Ali Gül Cad. No:7/A  (326)614 55 15 

IĞDIR Merkez KARDEŞ TEKNİK Bağlar Mahallesi.Hürriyet Caddesi.No:39 (476) 227 21 95 

ISPARTA Merkez STAR MEKANİK Yayla Mah.130 Cad. Günaydın 97 Apt. No:6/C (246) 218 17 53 

İSTANBUL / Anadolu Ataşehir ATAŞEHİR ELEKT. EV ALETLERİ Atatürk Mh. Atatürk Bulv. Ata2/Atsh 8/26 (216) 455 38 00 

İSTANBUL / Anadolu Kadıköy ELSU ELEKTRİK Bahariye Cad. Nailbey Sk. No:28 (216) 347 45 80 

İSTANBUL / Anadolu Çekmeköy NEHİR TEKNİK - ÇEKMEKÖY Meclis Mah. Teraziler Cd. N15B Sancaktepe (216) 526 47 70 

İSTANBUL / Anadolu Üsküdar NEHİR TEKNİK- ÜSKÜDAR Selmanipak Cad. Kösedayı Sk. No:3/B (216) 492 50 74 

İSTANBUL / Anadolu Maltepe İRFAN TEKNİK ELEK. EV ALET.  Altay Çeşme mh. Geçiş Sk Köktaş Sitesi B-blok 4-B (216) 652 27 58 

İSTANBUL / Anadolu Pendik KUTUP SERVİS Doğu Mahallesi Aydınlı yolu caddesi No 46/C Pendik İstanbul (216) 390 99 39 

İSTANBUL / Anadolu Erenköy TAM TEKNİK (ERENKÖY) Ethem Efendi Cad.No:117 (216) 360 90 98 

İSTANBUL / Anadolu Ümraniye TAM TEKNİK (ÜMRANİYE) Atatürk Mah. Çavuş Başı Cad. İrfan Sokak No/ 7B (216) 521 54 45 

İSTANBUL / Avrupa B.paşa EMİN SERVİS (B.PAŞA) İsmetpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. Hayat Sk. No:13/A (212) 674 10 19 



İSTANBUL / Avrupa G.O.paşa EMİN SERVİS (G.O.PAŞA) Merkez Mah. Eyüp Yolu Cad. No: 26  (212) 616 44 81 

İSTANBUL / Avrupa M.köy GÖRAY SERVİS (M.KÖY) Cemal Sahir Sok.Urfalı İş Hanı No:10/1D (212) 356 37 70 

İSTANBUL / Avrupa B.evler İSKİT ELEKTRİK (B.EVLER) Ferit Selim Paşa Cad. Kızılcık Sk. No:12 (212) 557 95 49 

İSTANBUL / Avrupa Bakırköy İSKİT ELEKTRİK (B.KÖY) Kartaltepe Teyyâreci Hayrettin Sk. No:10 (212) 660 70 86 

İSTANBUL / Avrupa Mahmutbey İSTANBUL TEKNİK İstoç 29.Ada No:55/57   (212) 659 45 86 

İSTANBUL / Avrupa Şirinevler KARDEŞLER ELEKTRİK Mehmet Akif Cad. No:20 Elibol Pasajı  (212) 654 48 92 

İSTANBUL / Avrupa Silivri PEKER SOĞUTMA Ali Bey Mah. Ali Bey Çeşme Cad. No:34/A (212) 728 15 47 

İSTANBUL / Avrupa Avcılar SERVET TEKNİK (AVCILAR) Merkez Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:11/B (212) 591 16 92 

İSTANBUL / Avrupa B.şehir/Esenkent SERVET TEKNİK (B.ŞEHİR) Aşık Veysel Mah. Atatürk Bulv. 18E Parkcity Dükkanı No : 13 (212) 882 12 47 

İSTANBUL / Avrupa Beylikdüzü TAN ELEKTRİK Beylikdüzü, Bizimkent  190 Ada D:31 No:1 (212) 873 01 67 

İSTANBUL / Avrupa Fatih VATAN TEKNİK Akşemsettin Mah. Halıcılar Cad. No: 90/B (212) 521 28 48 

İSTANBUL / Avrupa Şişli YEŞİM ELEKTRİK Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sk. No:79 (212) 240 88 23 

İSTANBUL / Avrupa Levent YILMAZ SERVİS Emniyet Evler Mah.Çelebi Mehmet Sok.No:9  (212) 278 81 19 

İZMİR Çankaya ALBAYRAK ELEKTRİK Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:82/Z-1 (232) 482 08 49 

İZMİR Bornova ATA TEKNİK Erzene Mah. 71. sok 26/B  (232) 342 33 22 

İZMİR Konak AYSER SERVİS Konak Mah. 856 Sokak No:3/A (232) 441 77 83 

İZMİR Karşıyaka EBRU TEKNİK Alaybey Yalı Cad. No:70/A (232) 364 65 65 

İZMİR  Üçkuyular 3M SERVİS İnönü Cad. 3/1 Sok. No:4/A  (232) 285 16 06 

KAHRAMANMARAŞ Merkez BUZER TEKNİK  Menderes Mah. 7. Sk. No:9-A (344) 231 43 76 

KARABÜK Safranbolu GÖKAY TEKNİK Atatürk Mah. Hasan Polatkan Cad. No:13/A  (370) 712 24 97 

KASTAMONU Merkez KASELSAN ELEKTRONİK Topcuoğlu Mah.Kuyumcularbaşı Sok.No:24/C (366) 212 42 60 

KAYSERİ Merkez BİLTEK SERVİS Sivas Cad. Balcıoğlu Apartmanı No:37/H (352) 222 22 75 

KIRIKKALE Merkez ÖZLEM SOĞUTMA Hüseyin Kahya Mah. Turgut Reis Cad. Ataman Apt.4/B (318) 218 14 89 

KIRŞEHİR Merkez AHİ TEKNİK Ahi Evran Mah. Mehmet Ali Yapıcı Bulv. PPT Yanı No:7 (386) 213 15 56 

KOCAELİ Merkez BALKAN TEKNİK Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi No:116  (262) 321 07 70 

KOCAELİ Çayırova TUNA KÜÇÜK EV ALETLERİ SERVİS Şekerpınar mah. Anadolu cad. no:21 (262) 658 91 51 

KOCAELİ Gebze USTALAR SERVİS (GEBZE) Mustafa Paşa Mah.Bağdat Cad. No:533/A (262) 642 28 11 

KONYA Karatay EMRE TİCARET Aziziye Mah.Ayanbey Sok.No.:12 / A (332) 353 00 07 

KONYA Ereğli KARDEŞLER SOĞUTMA Anıt Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok Altı No:21 (332) 712 32 58 

KONYA Selçuklu KUZEY TEKNİK Yazır Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. Türkerler Sk. No: 2/G (332) 265 41 00 

KÜTAHYA Merkez SAMED ELEKTRİK Mecidiye Mah. Katmer Sk. No: 14/3 (274) 216 96 64 

MALATYA Battalgazi UĞUR TEKNİK Paşa köşkü Mahallesi Asır Sokak No: 10 Battalgazi (422) 322 15 20 

MANİSA Şehzadeler ŞEN SOĞUTMA Arda Mah. Kenzi Cad. No:52/A Manisa (236) 232 22 72 

MARDİN Merkez PAŞAVAT TİCARET 13 Mart Mah.Hürriyet Cad.Duygu Miran Akkaplan Apt.No:7 (BİM Karşısı) (482) 212 12 89 

MERSİN İçel HÜDAVERDİ ELEKTRİK Çankaya Mah. 4706 Sk. 23/B (324) 232 24 97 

MUĞLA Merkez GÜN TEKNİK Orhaniye Mah.1 No.'lu Sok.No:9/B (252) 212 81 90 

MUĞLA Fethiye NETSES ELEKTRONİK (MUĞLA) Çarşı Cad. No:85/D (252) 614 42 78 

MUĞLA Bodrum SİSTEM TEKNİK Umurça Mah.Üçkuyular Cad.No:68 (252) 316 04 86 

NEVŞEHİR Merkez ESENOR TEKNİK  Nar Cad. Çarşıyolu Sokak Kızılay Apt. No:1 (384) 212 33 55 

NİĞDE Merkez BAYKAN ELEKTRİK Esenbey Mah. Balım Sk. No:2  (388) 232 42 27 

ORDU Merkez BİLİM TEKNİK Şarkiye Mah. Fatma Hatun Sk. No:47/A (452) 214 99 80 

OSMANİYE Merkez ATLANTİK TEKNİK Rauf Bey Mahallesi.Alparslan Türkeş Cad.No: 80 AA 12 (328) 814 50 08 

RİZE Merkez RİZE TEKNİK Çarşı Mah. Seyfullah Sok 4/D  (464) 217 77 00 

SAMSUN Merkez HİLAL TEKNİK Selahiye Mah. 100.yıl Bulvarı No:22/2 İlkadım /Samsun (362) 233 48 38 

SİİRT Merkez OĞUZ ELEKTRİK Yeni Mah Cemil Ertekin Cad No 65/C (484) 224 24 05 

SİNOP Merkez ADA EV ALETLERİ Camikebir Mah. Tütüncü Sok. No:16 (368) 260 12 64 

SİVAS Merkez BEKA TEKNİK Paşabey Mh. Hayrat Sk Kaptanlar Sitesi E Blok Altı No:4/D  (346) 225 68 88 

ŞANLIURFA Merkez YILDIRIM ELEKTRİK (URFA) Sarayönü Cad. Vatan Sk. No:17/A (414) 215 51 40 

TEKİRDAĞ Merkez ERCAN ELEKTRİK Muratlı Cad. Poyrazlar İş Hanı No:2 (282) 261 43 95 

TEKİRDAĞ Çorlu TREE ELEKTRONİK Reşadiye Mah. Mandıracı Cad.3.Sok. No:18/A (282) 651 66 84 

TEKİRDAĞ Çerkezköy TÜRKSEN ELEKT. EV ALET.  Gazi Mustafa Kemalpaşa Mh. Fatih Cad. No:12/16  (282) 725 22 02 

TOKAT Merkez SEMİH TİCARET Mahkeme Önü Çarşısı Modern İşhanı No:4/C (356) 214 31 05 

TRABZON Merkez BADE TEKNİK İnönü Mah.Trabzonspor Blv.No:131/A Trabzonspor Stad Karşısı (462) 224 24 38 

TRABZON Merkez ONUR TEKNİK Maraş Cad. Suluhan İşhanı No:13-14 (462) 326 53 66 

UŞAK Merkez SAÇLIOĞLU SOĞUTMA İslice Mah. Adas Sk. No:19/B (276) 224 21 13 

VAN Merkez ÖNERLER TİCARET Kazım Karabekir Cad. Akdamar Pasajı No: 8 (432) 215 19 67 

YALOVA Merkez ATİLLA ELEKTRİK İstanbul Cad. Bora Sk. No:11/A (226) 811 37 42 

ZONGULDAK K.ereğli DENİZ ELEKTRİK (ZONGULDAK) Dikili Cad. No:32 (372) 316 57 80 

ZONGULDAK Soğuksu İKİ EL SERVİS  Terakki Mah.Mimar Kemal Sk.Güngör Apt.No:25  (372) 251 90 31 
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EN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT 
GUIDELINES 
 
 This appliance is designed for household use only and is not covered by warranty if 

used at: 
 staff kitchen areas of stores, offices and other working environments, 
 farmhouses, 
 by clients of hotel, motel and places for accommodation, 
 environments such as hotel rooms. 
 Never leave the appliance unattended while it is working. 
 Remove all stickers, accessories and packaging material inside and outside the 

appliance. 
 This appliance must not be used by persons with limited physical, sensory or mental 

capabilities, persons lacking knowledge or experience (including children), unless they 
are supervised by the person responsible of their safety and have received instructions 
regarding how the appliance is used. 

 Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

  Accessible surfaces may become hot during use. 
 

 If you use extension cable, it must have at least the same diameter and earthed socket. 
 Always connect the appliance to earthed sockets. 
 Unwind the power cable completely. 
 Take care of the cable when it is both extended or unextended, make sure that it does 

not interfere with the movement capability around the table. 
 To protect the appliance against overheating, avoid using it on the corners or at the 

points too close to wall. 
 Never place the appliance to vulnerable surfaces such as glass table, table cloth or 

polished surface or surfaces with rubber cover. 
 If the appliance’s connection cable is damaged, it must be replaced only by 

manufacturer or authorized customer service or by a similarly qualified person to 
prevent possible dangers. 

 This appliance is not to be used by an external timer or remote-control system. 
 Make sure the mains voltage matches the power rate and voltage specified at the 

bottom of the appliance. 
 This appliance must not be immersed in water. 



 

 
 
 
 Never immerse this appliance and its cable in water. 
 This appliance can be used by children older than eight years old as well as by persons 

with limited physical, sensory or mental capabilities, persons lacking experience and/or 
lacking knowledge if they are supervised or have received instructions regarding how 
the appliance is to be used safely and have understood the resulting risks. Children 
must not play with the appliance. Children must not perform the cleaning and user 
maintenance, unless they are older than eight years old and are supervised. 



 

 Keep the appliance and its cable out of the reach of children under eight years. 
ASSEMBLING  
 
Before Using the Appliance For The First Time 
•  Remove all accessories and packaging material inside and outside the appliance. 
•  Wash the grill plates. See the instructions in the section “After Use/Cleaning”. 
•  Oil the grill plates with a soft piece of cloth. 
•  Place the appliance on a flat and heat-resistant surface. 
If you will use the appliance on the table, place it out of the reach of children. 
Take care of the cable when it is both extended or unextended, make sure that it does not 
interfere with the movement capability around the table. 
Never place the appliance to sensitive surfaces such as glass table, table cloth or polished 
surface. 
Never place the appliance under wall cupboards or shelf or near flammable objects such as 
curtain or wall accessories. 
To protect the appliance against overheating, avoid using it on the corners or at the points 
too close to wall. 
Do not use aluminium foil to protect the appliance against dirt. 
•  Wash the plates at the first use (see after use section), pour some oil on and dry with 
a soft cloth. 
To place the grill plates; 
Hold the plate at the angle so as to be placed into two teeth under the fixed clip (1), 
Hold the front of the plate and press to lock. (2) 

•  Ensure that the plates are finely adjusted and locked into the appliance. Only use the 

plates provided by the appliance or sold in authorized service centre. 

 

For the Grill Function 

For grilling or toasted sandwich, toast etc. 

•  Adjust the thermostat setting in line with the chart on the appliance. (3) 

•  Shut off the appliance. (9) 

 

For the Barbecue Function 

For cooking grill meat and vegetables simultaneously. 

•  Open the grill. (5) 

•  Hold the handle and lift it powerfully to the upside of the appliance (6) and open 180°; 

the appliance is on. (7) 

 

CONNECTION AND PREHEATING 
 
• Unwind the power cable completely. 
• Make sure the mains voltage matches the power rate and voltage specified at the 



 

bottom of the appliance. 
• Always connect the appliance to earthed sockets. 
• If an extension cable will be used; 
it must have at least the same diameter and earthed socket. 
All precautions must be taken to avoid tripping over. 
If your appliance is equipped with a removable cable: If the appliance’s power cable gets 
damaged, it must be replaced with an available cable or a special setting in the manufacturer 
or after sales services. 
If your appliance is equipped with a fixed cable: If the appliance’s connection cable is 
damaged, it must be replaced only by manufacturer or authorized customer service or by a 
similarly qualified person to prevent possible dangers. 
This appliance is not to be used by an external timer or remote-control system. 

• Adjust the thermostat according to the chart on the appliance; heating 
position of the thermostat before cooking is same with the cooking position. (3) 

• Connect the cable to the appliance (according to model) and to the socket; red 
indication light will be on and the appliance starts to get hot. 
Except from preheating time, never leave the appliance connected to the socket when it is 
not used. 
Never connect the appliance to the socket before placing both grilling plates. 
Never use the appliance empty except from preheating time. 
• Preheat the appliance for about 5 minutes before cooking. The red light will be off 
after the preheating is completed. 
Avoid preheating the device for extended periods to protect this feature of the non-sticking 
surface. 
Some scent and smoke may arise for a few minutes during the first use. 
This is normal. 
Never leave the appliance unattended while it is working. 
 
COOKING 
 
• The appliance gets ready to use after preheating. 
To protect the non-sticking feature of the coating; 
Use wooden spatula for turning the food over, 
Never cut the food when they are in the appliance, 
Do not cook food by wrapping inside an oily or aluminium foil. 
To protect the heating plates against damages, use them only in their own appliance (do not 
place them in oven, gas cooker or hot plate, for instance). 
Never place aluminium foil or another object between the food and plates. 
Do not put the cooking pots on the grill to heat. 
When the appliance is heating or working, metal parts become too hot, thus never touch 
these parts; use the handle and wear gloves if necessary. 
Do not move the appliance when the appliance is working. 
 

Thermostat Positions (3) 
1. Low heat; recommended for heating. 
2. Hot; recommended for toasted sandwich, omelette, fish etc. 



 

3. Very Hot; recommended for meat, chicken, sausage etc.  
 
Cooking Plates 
Both surfaces of the cooking plates are designed to be used. (10) 
• Use the grilled surface for food like toasted sandwich. 
• Use the smooth surface for cooking egg, omelette etc. 
• Use the grilled or smooth surface of the plates in accordance with the food. 
 
Grill Function 
• Place the food on the lower grilling plate. 
• Shut off the appliance. 
• Cook the food according to the heat values on the appliance. 
• Distance between the two grilling plates is adjusted automatically (0-2,5 cm) according 
to the thickness of the food. 
 
Choose barbecue function for bone-in meat for the best results. 
 
For the Barbecue Function 
• Place the food on the grilling plates evenly. 
• When using only one cooking surface, use upper grilling plate. 
• Cook the food according to the heat values given on the chart on the appliance. 
 
AFTER USE/CLEANING 
 
• Set the thermostat to the position zero. (3) 
• Bring the On-Off button to position O. (4) 
• Disconnect the appliance from the socket. 
• Turn on the appliance. (6) 
• Leave the appliance for cooling for about half an hour with open position. 
• After cooling, close the appliance. (9) 
• To remove the grill plates; Press on the two clasps in front of the cooking plate and 
lift to remove. 
•  Plates are dishwasher safe or can be cleaned by a sponge, hot water and washing 
liquid. 
•  Appliance and cable cannot be cleaned in dishwasher. 
Do not immerse the hot plates in the water and do not leave them on sensitive 
surfaces. 
To protect plate surfaces against damages, do not use steel wool or granular 
detergent. 
•  If the plates are washed in dishwasher regularly, we recommend you to oil them with 
a soft cloth from time to time to protect their non-sticking surfaces. 
•  Resistor must not be cleaned. In case it is too dirty, wait for it to cool down and wipe 
with a dry cloth. 
Discoloration may occur on the non-sticking surfaces of grilling plates over time. 
This is normal. 
The appliance must not be immersed in water. 
Never immerse this appliance and its cable in water. 
•  Wind the cable to the cable-winding tab at the bottom of the appliance. 
Do not carry the appliance by holding its handles or metallic wires. 



 

RECYCLING 
 
• Your appliance has many recyclable materials. 
• Give your worn appliance to a waste collection centre to be subjected to recycling 
processes. 
 
Guidelines for Transport; 
- Always carry the product within its box. Product box will protect the product 
against physical damages. 
- Do not place heavy objects on appliance or its box. Appliance may get 
damaged. 
- In case the appliance gets dropped, it may not work and may have 
permanent damage. 
- Too hot or cold environment may lead to deformation in the product. It may 
shorten the life of electronic circuit and may cause malfunction. 
 
IMPORTANT POINTS AS TO WARRANTY 

 This warranty given by Groupe Seb İstanbul does not cover the defects resulting from 
usage without following the instructions in user manual and below cases are out of 
warranty, and the cases below are out of warranty and the damages below will be 
charged with repairment fee. For all kinds of manufacturing defects or faults, maintenance 
and workmanship warranty is for 2 years for all other parts. This Warranty, fixed on the 
product, is only valid if it is submitted with the product’s sales slip or the invoice with date 
of purchase. This warranty given by Groupe Seb İstanbul does not cover the defects resulting 
from usage without following the instructions in user manual and below cases are out of 
warranty, and the cases below are out of warranty and the damages below will be charged 
with repairment fee. 

 
1) As this product is designed for household use only, it is not suitable for 

Professional use, All the malfunctions resulting from personnel purpose or use, 
2) Damages and malfunction resulting from improper use, 
3) Failure to follow the maintenance instructions given in the user’s manual, 
4) Malfunctions and damages resulting from inappropriate electricity 
installation, 5/Damages resulted from the external factors (impact, shock etc.) after the 
consumer purchased the product, 
6) If a person other than Groupe Seb authorized personnel or authorized 
service personnel tries to repair or modify the appliance before consulting the authorized 
service for the repairment or in case the appliance is deformed, 
7) If the product is used for professional purposes, 

the product will be out of warranty and the damages will be fixed for repairment 
fee. 
Also, accessories and consumables used in the product cannot be fixed within 
the warranty. 
 

 
 If a person other than Groupe Seb authorized personnel or authorized service personnel tries 

to repair or modify the appliance before consulting the authorized service for the repairment 



 

or in case the appliance is deformed, the product will be out of warranty and the damages 
will be fixed for repairment fee. 

 To have information on the nearest Tefal authorized service centre’s address, call 
consumer hotline 444 40 50. (See the warranty document on the product box) 
 

Malfunctions resulting from using the product without following the instructions in user 
manual are excluded from this warranty. 
In case it is observed that the product is defected, the consumer 
can use one of the rights specified at the 11th article of Consumer Protection Law no 
6502, which are; 

a)  Avoidance of contract, 

b)  Demanding discount of the sale price, 

c)  Demanding free repairment, 

d)  Demanding to change the defected product with a non-defected one. 
 
Our consumers can make their complaints and applications to consumer courts and 
consumer arbitration boards. 
 
 COMPLIES WITH AEEE REGULATION. 
 
Importer/Manufacturer Company  CONSUMER SERVICES CALL CENTER 
Groupe SEB İSTANBUL A.Ş  0850 222 40 50 
Dereboyu Cad Bilim Sok.   444 40 50 
Sun Plaza No:5                          
Kat:2 34398 Maslak/İstanbul Product Life:7 Years 
 
 
 
 
 


