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Biz kullanım kılavuzlarımızı hazırlarken,
ne de olsa okunmayacak öngörüsüyle
işe başlamayız. Çünkü burası
Serving life.

Buharlı ütü

Yeni ütünüzü hemen fişe takıp denemek,
verdiğiniz paranın karşılığını aldığınızı bir daha
görmek istediğinizi biliyoruz. Size hak veriyoruz ama
başlamadan önce bir ricamız var. Lütfen, sizin için
hazırladığımız bu kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyun. Sonra ütünüzü, iyi günlerde, güle güle
kullanmak için bolca zamanınız olacak.

Kullanım kılavuzunda, her şeyi
elimizden geldiğince açık yazmaya
çalıştık. Umarız, bir defa okumanız
yeterli olacaktır. Yarın öbür gün
aklınıza bir şey takılır diye, bu
kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz
bir yerde tutmanızı öneririz.
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Ütünüz hangi parçalardan oluşuyor?

Dokunmatik
LCD Ekran

Su doldurma
girişi

Sensörlü tutma
kolu
1
2

3

5
4
Ekstra kaygan
Hard Anodized
taban

Maksimum su
seviye göstergesi
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LCD Ekran

Dokunmatik ütünüzü nasıl
kullanacaksınız?
Ütünüzü kullanmaya başlamadan önce ütünüzü
ve parçalarını ambalajlarından çıkarınız, ütünüzün
üzerindeki ya da tabanındaki koruyucu malzeme ve
etiketleri çıkarınız. Ardından, ütünüzü hafif nemli bir
bezle siliniz.
1) Ütüyü ısıtmadan önce veya fişi prize takmadan
önce su tankına su koyunuz ( Resim 1 ).
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Öneririz:
Ütüyü ilk kullandığınızda çeşme suyu kullanınız.
Daha sonraki kullanımlarda sudaki kireç ütünüzün
su tankının kısa sürede kireçlenmesine ve
performansının düşmesine neden olduğu için her
zaman damıtılmış ya da kireçsiz su kullanmanızı
tavsiye ederiz.
Su haznesini doldururken ürünle birlikte verilen ölçü
kabını kullanınız. Maksimum seviyeyi geçmeyiniz ve
ütünüzü dik konuma getiriniz. Su haznesi dolduktan
sonra kapağı kapatınız.
Lütfen dikkat:
Su haznesinin içine herhangi bir kireç çözücü madde
koymayın. Parfümlü su ya da ütü suyu kullanmayın.
Bu ürünler buhar jeneratörlü sisteme zarar verir.
2) Fişi prize takınız. Ütünüzü dik konumda tutunuz.

Ardından “•ECO” ve “
başlar ( Resim 2 ).

” simgeleri yanıp sönmeye
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3) SICAKLIK SEÇİMİ:
Ütülenecek giysiye göre istenilen sıcaklığı seçiniz.
Adventouch ütünüzde, istenen sıcaklık seviyesi
görüntülenene kadar dokunmatik ekran üzerindeki
sıcaklık seçim düğmesine basınız. İstenilen sıcaklığa
ulaşana kadar ilgili simge yanıp söner. İlgili sıcaklığa
ulaşınca, simge sürekli yanar (Resim 3 ).

Bir “bip” sesi duyulur ve ekranda bütün simgeler
yanar.
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Ütü sıcaklığını ayarlarken dikkat etmeniz gereken
en önemli kriter giysilerinizin kumaş özellikleri ve
farklılıklarıdır. Bu yüzden öncelikle ütüleyeceğiniz
giysileri, uluslar arası tekstil etiketleme
kurallarına göre ayırmanızı ve kumaş türlerine
göre sınıflandırmanızı tavsiye ederiz. Böylece
ayarladığınız sıcaklık seviyesini sürekli değiştirmek
zorunda kalmazsınız. En düşük sıcaklık gerektiren
kumaşları öncelikli olarak ütülerseniz, ardından
kademeli olarak daha yüksek sıcaklığa çıkabilirsiniz.

Ütünüzden en iyi performansı almanızı sağlayacak
en önemli etken, sıcaklık ayarını doğru bir şekilde
yapmanızdır. Genellikle tüm giysilerin etiket
bölümünde, uygun ütü sıcaklığı belirtilmiştir. Yine
de bu etiketlerin yırtık, kopuk, silik vs. olduğu
durumlarda, doğru ütü sıcaklığını tespit etmek için,
giysinin doğrudan görünmeyen bir kısmını sıcaklık
test alanı olarak kullanabilirsiniz.
ÖNERİLEN SICAKLIK DERECELERİ:
İPEK, YÜN, NAYLON, SENTETİK LİFLER için (•)

Etiketteki bu şekil “Bu ürün
ütülenemez!” anlamına gelir.
(örn. Klorofibre, akril, elastodien.)

POLYESTER, KARMA için (••)
PAMUKLU için (•••)
KETEN ve JEAN için (MAX)

En doğru ütü sıcaklığını seçmek için,
giysinin etiketini kontrol ediniz.
Lütfen dikkat:
Isıya duyarlı kumaşları ütülemeye başlamadan
önce üç dakika kadar bekleyin. Yüksek ya da düşük
sıcaklıkta olmasından bağımsız olarak, ısı ayarının
gerekli seviyeye ulaşması için biraz zamana ihtiyaç
vardır.

4) BUHAR SEÇİMİ: Ütünüzle buharlı (
,
) ya da
buharsız (
) ütüleme yapabilirsiniz. Adventouch’ta
iki farklı buhar seviyesi vardır. Buhar seviyesini
seçmek için; İstenen buhar simgesi (
,
) ekranda
belirene kadar buhar seçme düğmesine basınız.
Buhar çıkmaya başlayacaktır.
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DOKUNMATİK TUTMA KOLU

Buharsız ütüleme için , (
) simgesi ekranda
görülene kadar buhar seçim düğmesine basınız.
Buhar çıkışı otomatik olarak durur.
Eğer istenen sıcaklığa ulaşılmadan buhar seviyesi
seçildiyse, bu sıcaklığa ulaşana kadar seçilen buhar
simgesi ve sıcaklık simgesi ekranda yanıp söner. Bu
sıcaklığa erişince, simgeler artık yanıp sönmez ve
buhar çıkmaya başlar.

Ütünüzün tutma kolunu, buhar düğmesi gibi
tasarladık. Tutma koluna dokunduğunuz sürece,
ütünüz buhar verir, bıraktığınız anda buhar
vermeyi durdurur. Dokunmatik buhar teknolojisi
ve özel algılayıcılar sayesinde, buhar kontrolü sizin
elinizdedir (Resim 5 ).

EKRAN KİLİDİ
Sıcaklık ve buhar ayarını yaptıktan sonra ayarları
sabitlemek için dokunmatik ekranı kilitlemeniz
gerekir. “ ” simgesine 2 saniye süreyle basarsanız
ekranın sol üst köşesinde “
” simgesi görünecektir.
Ekranda görünen “
” simgesi ekranın kilitlendiğini
yani yaptığınız ayarların sabitlendiğini gösterir
( Resim 4 ).
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Bu özellik daha düşük su tüketiminin yanı sıra daha
az enerji harcanmasını sağlar.
Elinizi tutma kolundan çekseniz de buhar seçme
düğmesi aktiftir. Buhar çıkışı, temas algılanana kadar
geçici olarak kesilir. Ekranda seçili buhar simgesi
görüntülenmeye devam eder.
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GEÇİCİ KAPANMA

OTOMATİK KAPANMA

Ütünüzü fişten çekmeden bir süreliğine kapatmak
için tutma koluna dokunmadan, 3 saniye süreyle
buhar seçim düğmesine basınız ( Resim 6 ). Bütün
simgeler anlık olarak yanar ve bir bip sesi duyulur.

ADVENTOUCH’ın otomatik kapanma sistemi vardır.
Ütünüz 3 dakika süreyle kullanılmadığı zaman
otomatik olarak kapanır. Bu özellik devreye girince,
cihaz ısınmaya devam etmez, soğumaya başlar.
Bütün simgeler anlık olarak yanar ve bir bip sesi
duyulur. “
” simgesi haricinde ekranda bulunan
bütün simgeler yok olur. Yanıp sönen “
” simgesi
cihazın kapalı olduğunu gösterir ( Resim 7 ).
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Ütünüzü yeniden açmak için 3 saniye süreyle buhar
seçim düğmesine basmanız gerekir.
Bütün simgeler anlık olarak yanar ve bir bip sesi
duyulur. Ütünüz •ECO ve buharsız (
) ütüleme
konumundadır.

7

Ütüyü yeniden devreye sokmak için, tutma kolunu
tutmanız veya sıcaklık seçme düğmesine ya da buhar
seçme düğmesine dokunmanız yeterlidir. Bir bip sesi
duyulur ve ütünüz kapanmadan önce seçilmiş olan
sıcaklık ve buhar konumuna geri döner.
Ütünün kapanması ile yeniden devreye girmesi
arasında geçen sürenin Adventouch’ın önceden
seçilmiş olan sıcaklık seviyesine ulaşmasında etkili
olduğunu unutmayınız.
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ÜTÜLEME TAVSİYELERİ
a) Ekonomik Ütüleme: Daha verimli kullanım ve
düşük güç tüketimi için, ADVENTOUCH ECO ütüleme
konumunu tavsiye ederiz. •ECO simgesi görüntülenene
kadar sıcaklık seçim düğmesine basınız. Ütünüz açıldığı
zaman, •ECO Konumu ile başlar ( Resim 8 ).

Giysiyi bir askıya asıp, diğer giysilerden, insanlardan vs.
uzakta tutunuz.
Sıcaklık seçme düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığı
seçiniz. Ütünüzü dik konumda tutunuz.
İstenen buhar çıkışını sağlamak için, buhar seçme
düğmesine bir veya iki kere basınız.
(••) Konumunda daha nemli buhar elde edersiniz.
(•••) ve (MAX) Konumunda aynı buhar performansına
rağmen buhar daha kurudur ve daha az görünürdür.
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Dokunmatik ekranda istenilen buhar simgesi görünene
kadar (buharsız (
) , orta seviyede buhar (
) veya
maksimum buhar (
) seçim düğmesine dokununuz.
Düşük sıcaklıkta buharlı ütüleme özelliği, sıcaklığı
arttırmadan çok sayıda giysiyi ütülemenize ve enerjiden
tasarruf etmenize olanak sağlar.
b) Dikey Ütüleme: Ütü masasını kullanmadan narin
giysilerdeki (ceketler, kabanlar, perdeler, süet giysiler,
vs.) kırışıklıkların giderilmesine olanak sağlar.

SU DOLDURMA
Eğer ütü yaparken haznedeki su biterse, etkin olan
buhar seçimine bağlı olarak ütünüz farklı sinyaller
verir:
Buharsız ütüleme konumundaysa : (
simgeleri yanıp söner.

),(

Orta seviyede buhar seçildiğinde : (
ve (
) , ( ) yanıp söner.

) sürekli yanar

Maksimum buhar seçildiğinde : (
(
), (
) yanıp söner.

),(

)

) sürekli yanar ve
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Ütünüzü kapatıp cihazla birlikte verilen ölçekli kabı
kullanarak hazneye su doldurunuz.

Ütünüzü dikey konumda muhafaza ediniz. Kabloyu
tabanın etrafına dolayıp klips ile tutturunuz.

Hazne dışına su damladıysa, kuru bir bez ile ütünüzü
kurulayınız.

Zaman içinde, ütünüzün tabanında bazı kumaş
kalıntılarının izlerini görebilirsiniz. Bunları temizlemek
için sirkeli su karışımıyla ıslatılmış bir bez kullanmanızı
tavsiye ederiz. Ütünüzün tabanını güzelce sildikten
sonra, kuru bir bezle kurulamayı unutmayınız.

Lütfen dikkat:
Eğer ütünüz buharlı ütüleme konumundaysa ve
haznedeki su tamamen bittiyse, mikro pompalardan
garip bir ses gelir. Sistemin hasar görmesini
engellemek için buhar düğmesini kapalı konuma
getiriniz (
).
Ütüyü kapatıp su haznesini doldurunuz. Ütüyü
yeniden açınca, bu ses yok olur.

Ütünüzü temizlerken
nelere dikkat etmelisiniz?
Ütünün fişini çekip soğumaya bırakınız.
Ütünüzün dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez
kullanınız.
Aşındırıcı kimyasal ürünler veya solventler kullanarak
temizlemeyiniz çünkü bu maddeler bazı plastik
parçalara zarar verebilir ve/veya bazı işaretler ve/
veya göstergelerin silinmesine neden olabilir.

Ütünüz bitti. Peki, işiniz bitti mi?
Tüm çamaşırları jilet gibi ütülediniz. Elinize sağlık.
Artık ütünüzü kaldırmaya hazırsınız. Lütfen ütünüzü
bir sonraki kullanımınıza kadar dikey konumda,
emniyetli ve kuru bir yerde saklamaya özen
gösteriniz.
1) Ütünüzün fişini prizden çekiniz.
2) Su doldurma giriş kapağını açın ve ütünüzü
ters çevirip su haznesindeki suyu tamamen boşaltınız.
3) Son olarak ütünüzü dik konuma getirip soğumaya
bırakınız.
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Ütünüzü güvenle kullanmak,
sizin elinizde.
Ütünüzü kullanmadan önce, cihazın dış veya iç kısmına
koruyucu veya satış promosyonu amacıyla yerleştirilmiş
olan bütün kağıt, plastik, etiket ve kart gibi maddeleri
ve taban korumasını çıkarın.
Özellikle elektrikli bir cihazda, güvenlik her zaman önemlidir.
Ütünüzü kullanırken temel güvenlik uyarılarını dikkate
almanızı rica ederiz.
Ütünüzü prize takmadan önce, üzerinde yazılı olan ana
şebeke voltajının evinizdeki elektrik şebekesi voltajına
uygun olup olmadığını kontrol edin.
Lütfen, ütünüzün fişi prize takılıyken yanından ayrılmayın
ve ütünüzü kullanırken özellikle çevredeki çocuklara dikkat
edin.
Haznede su yokken ütünüzün fişini takmayın. Aksi bir
davranış sistemde onarılamaz hasara neden olabilir.
Ütünüz, çocuğunuzun oyuncağı değildir.
Çocuğunuzun ütüyle oynamak gibi bir isteği varsa, ona
oyuncak ütü alabilirsiniz.

Ütünüzü, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük
çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına
asla izin vermeyin.
Ütünüze su koymak için, önce elektrik fişini prizden çekin,
ardından su doldurma kabını kullanın.
Ütünüzü su veya başka bir sıvının içine daldırmayın.
Niyetiniz ne olursa olsun, böyle bir davranış elektrik
çarpması riskine yola açacaktır.
Ütünüz sadece evde kullanılmak üzere tasarlandı.
Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar için bu modeli tercih
etmeniz durumunda, istediğiniz performansı alamazsınız.
Ütünüzün fişini elektrik prizinden çıkarmak istediğiniz
zaman kablosundan tutup çekmeyin. Kablonun görevi
ütünüzün elektrik bağlantısını sağlamaktır. Kabloyu çekerek
içindeki elektrik aksamına ve ütünüze zarar verebilirsiniz.
Bunu engellemek için, kablo yerine fişten tutup çekin.
Ütünüzün tabanı sıcakken, elektrik kablosuna temas
etmesine izin vermeyin. Bu durum hem tabanı hem de
kabloyu zedeleyecektir.
Lütfen ütünüzü her zaman sabit bir zemin üstünde, tercihen
ütü masasının üstünde kullanmaya
dikkat edin.
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İnsanlık hali, ütünüz elinizden kayabilir, yere düşebilir.
Lütfen, ütünüzün hasar gördüğünü, kaçak yaptığını, bir
fonksiyonunun bozulduğunu fark ettiğiniz durumlarda,
ütünüzü kullanmaya devam etmeyin. Önce kendi
sağlığınızı düşünün, sonra çamaşırlarınızı.
Ütünüzün tabanı, kullanım sırasında yanıklara neden
olabilecek kadar ısınır. Lütfen, ütünüzün tabanına
dokunmayın. Taban sıcaklığını test etmek için, parmağınızı
kullanmayın.
Ütünüzü kullanırken lütfen çevrenizdekileri (özellikle
çocukları) buhardan, sıcak sudan veya tabandan
kaynaklanabilecek yanma tehlikesine karşı uyarın.
Özellikle dikey ütüleme yaparken, etrafınıza daha fazla
dikkat edin.
Ütünüzün durup dururken bozulması zor bir ihtimaldir.
Buna karşılık elektrik kablosunda, kullanım hatalarından
dolayı sık sık hasar oluşabilir.
Lütfen, elektrik kablosunu keskin yüzeylerden ve
çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
Her ütüden önce, elektrik kablosunu olası hasarlara karşı
kontrol edin. Elektrik kablosunun hasar
gördüğünü fark ederseniz, lütfen ütünüzü
kullanmayın ya da tamir etmeye çalışmayın.

Ütünüze su doldurmadan ya da içindeki suyu boşaltmadan
önce, temizlik ve bakımdan önce ve kullanımdan sonra,
fişi prizden çekmeyi unutmayın. Kendi elinizle kazaya
davetiye çıkarmayın.
Zaman kazanmak, pratik olmak adına elbiseleri asla
üzerinizdeyken ütülemeyin ya da nemlendirmeyin. Zaman
kazanacağım diye sağlığınızı kaybetmeyin.
Ütünüzü dışarıda ya da banyoda kullanmayın. Havadaki
nem oranı ve hava koşulları hem sizin sağlığınızı hem de
ütünüzün performansını tehlikeye atabilir.
Ütünüzü kullandıktan sonra tamamen soğumaya bırakın.
Lütfen işiniz bittikten sonra dik konumda, çocukların
ulaşamayacağı bir yere kaldırın.
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Hayatta her sorunun bir cevabı var.
Ütünüzü kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için
küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık.
Umarız, faydası olur.
Sorun
Ütü çalışmıyor.

Olası sebep

Çözüm önerisi

On/Off düğmesine basılmamış olabilir.

On/Off düğmesine basınız.

Fiş takılmamış olabilir.

Fişi prize takınız.

Ütü yeterince ısınmıyor.

Isı ayarı çok düşüktür.

Ütüden ses geliyor.

Mikropompa çalışıyor.

Daha yüksek ayara getiriniz.
Su tankında su bittiyse ses seviyesi daha yüksek
olacaktır. Sesi azaltmak için ve mikropompaya zarar
vermemek için su tankına su koyunuz.
Su ekleyiniz.

Su haznesi boşalmıştır veya su seviyesi
düşük olabilir.
Ütü buhar vermiyor

Buhar ayarı yapılmamış olabilir.

Buharı buharsız ütüleme konumundan (
buhar (

) veya maksimum buhar (

) , orta seviyede

) konumuna getiriniz.

Tutma kolunu kavramadığınız için ütünüz
buhar vermiyor olabilir.

Ütünüzün tutma kolunu bir buhar düğmesi gibi tasarladık
Tutma kolunu kavradığınızda ütünüz buhar vermeye
başlar.

Ütü çalışmayı durdurdu.

Ütü otomatik kapama/ Auto shut off
tarafından kapatılmıştır.

Ütüyü yavaşça hareket ettiriniz

Ütü ayarları sürekli değişiyor.

Dokunmatik ekranda kilit işaretine basmamış Sıcaklık ve buhar ayarını yaptıktan sonra 2 saniye süreyle
olabilirsiniz.
dokunmatik ekrana basarak kilitleyiniz. Sol üst köşede “
sembolü yanacaktır.

Geçici kapanma yapılamıyor.

Dokunmatik ekran kilitlenmiş olabilir.

Dokunmatik ekrana 2 saniye basarak ekran kilidini açınız.
Ardından buhar

simgesine 3 saniye basınız.

”
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Model no

Adventouch 1109

Voltaj seviyesi

220-240 V 50 Hz

Güç seviyesi

2020W - 2400 W

Kullanım ömrü (Yıl)

7

Su tankı kapasitesi(ml)

320

Kablo uzunluğu (m)

2.5

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber
vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri
dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için
çöpe atılmaması gerekmektedir.Lütfen,
bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için
Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.

Belgesi veren kuruluş
DEKRA Testing and Certification China Ltd.
Guangzhou Branch
DEKRA House, Block A3,
No. 3, Qiyun Road, Science City,
Guangzhou, P.R.C.
Tel: +86 20 6661 2000
Fax: +86 20 6661 2001
Homend adına üreten firma:
C&T ELECTRICAL (SHENZHEN) LTD
No.3-4 Buildings,Jiaxiang Industrial Park,
Peace Community
Fu Yong Street, BaoAn,
Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 29607674
Fax: +86 755 2960713
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Cendere yolu no 9 Ayazağa-Şişli/İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com
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Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.
Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak.
Türkiye’nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan
en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi
tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

Satın aldığınız herhangi

Satın aldığınız herhangi

Satın aldığınız ya da

Tüm ürünlerimiz, tasarım,

Aldığınız Homend

bir ürünü, servisimize

bir ürünün, bakım,

almayı düşündüğünüz

üretim ve dağıtım

ürününü

ulaştırmak isterseniz,

tamir gibi nedenlerle

herhangi bir ürünümüzle

aşamalarında defalarca

homend.com’dan

bize bir telefon açın.

servisimizde

ilgili bilgi ya da destek

kontrolden geçirilir.

kaydederseniz, size

Gelelim, ürünü teslim

kalma süresi 48 saati

almak için, gece gündüz,

Yine de üretimden

herhangi bir işlem

alalım, servis işlemi

(2 iş günü) geçmez.

her saat, istediğiniz

kaynaklanan en ufak

sırasında garanti belgesi

bittikten sonra,

Zamanında yapılmayan

an bize telefon ya da

sorunda bile, hiçbir ücret

dahil hiçbir belge

istediğiniz yere teslim

hiçbir iş, bizim için iyi bir

internet aracılığıyla

ödememe garantiniz 2 yıl

sormayız. Böylece kutu,

edelim. Üstelik bu hizmet

iş değildir.

ulaşabilirsiniz.

boyunca geçerlidir.

garanti belgesi, fiş

için sizden hiçbir ücret

ya da fatura saklama

talep etmeyelim.

zorunluluğunu ortadan
kaldırırız.

> homend.com
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Yetkili servis listesi.
Teknik Servis Ünvanı

Adres bilgisi

3 S OFİS OTOMASYONU - SELÇUK GEN
AS ORHON ELEKTRONİK - ŞÜKRÜ ORHON
ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ATAK ELEKTRİK ELETRONİK GÜV.SİS.-ASLAN BAŞÇA
BİLEN BİLGİSAYAR VE KIRTASİYE - OKAN BİLEN
BİLGİLİ DÖRTBEYAZ EŞYA TEKS.TURİZM ÖZEL EĞT.HİZ.
ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK - MUHAMMET KOÇ
CEMAYTEM CAR ELEKTRONİK - CEMİL ŞEN
CEVAHİR ELEKTRONİK - KAZIM CEVAHİR
ÇİFT GÜÇ ELEKTRİK - MUSTAFA YAHYA YÜCEİL
CRAZY TEAM - EMRAH GÖSTERİŞLİ
ERDAL DEVECİ - ÖZDEV TEKNİK
FDL ENERJİ ELEKTRONİK SAN.VE TİC.
FUNDA BİLGİSAYAR YAZILIM İNŞ.NAK.ÖZEL EĞT.MÜH.VE
GÜLKOM MÜH.BİLG.GIDA ELEKTR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
GÜVEN ELEKTRONİK - GÜVEN AKSOY
HÜSEYİN OKUTAN - OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM
İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA
İSMAİL ÜNLÜ
İSMAİL YAŞAR - FAVORİ İLETİŞİM
KENAN AVCI - AVCI ELEKTRONİK
MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK
MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL
MSK TURİZM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
NİHAT PARLAK - BİHTER ELEKTRONİK
PAL ELEKTRONİK - KEMAL AÇIKGÖZ
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA
RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA
RİZE TEKNİK ELEKTRİK - SİNAN ABDULLAH
SABAY SOĞUTMA - ENVER DALKILIÇ
SADIK UZUN - MACROCOM BİLGİSAYAR
SANAÇ ELEKTRONİK - A. CEMALLEDDİN SANAÇ
SEGA ELEKTRONİK GÜV.SİS.NAK.GI.KIR.SAN.VE TİC.
ŞENOL SERPEN
SİSTEM ELEKTRONİK - HAMZA ESEN
TUNCAY KUTLU - ÇAĞLAYAN SOĞUTMA
UFUK SOĞUTMA - ALİ TAŞKIN
ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL
VEZİROĞLU ELEKTRONİK - MEHMET VEZİROĞLU
YAŞAR SOĞUTMA - İLYAS YAŞAR

YENİ BARAJ MAH. 680076 SOK. NO: 8 SEYHAN / ADANA
AYDINLIKEVLER MAH. GEDİKLİ REMZİ SOK. NO: 12 / TRABZON
YENİ KAYSERİ CAD. NO: 17/B / NEVŞEHİR
TOPHANE MAH. BARIŞ CAD. NO: 15/A / RİZE
CAMİKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. NO: 58 / NEVŞEHİR
HÜDEVANGİR MAH. DEĞİRMEN SOK. NO: 10 / BURSA
TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. KIZ MESLEK LİSESİ ALTI NO: 3 / RİZE
BÜYÜK SANAYİ SİTESİ 7. SOK.11. BLOK NO: 15 / TRABZON
TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. ESKİ İŞBANKASI PSJ. NO: 4/Z / RİZE
YENİ SANAYİ SİTESİ 8. BLOK NO: 53 / NEVŞEHİR
GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 61/A / NEVŞEHİR
MUSTAFAPAŞA MAH. GAZETECİ RAHMİ ONUR SOK. NO: 8/A / ELAZIĞ
YURT MAH. 71439 SOK. NO: 7 KAT 1/2 / TRABZON
KAHRAMANMARAŞ CAD. HIZIRBEY MAH. NO: 241 / TRABZON
GAZİPAŞA MAH.CUDİBEY MEKTEP SOK.MAMUT REİS APT.NO: 7/4 RİZE
ATATÜRK CAD.ŞADOĞLU İŞHANI NO: 31 / TRABZON
KEMERKAYA MAH.MEHMET SOK. NO: 4/1 /MARDİN
KARAYOLLARI ARKASI BARIŞ CAD. GÜNAYDIN APT. ALTI / MARDİN
ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA
SARICIOĞLU MAH. MEZARLIK 1. SOK. NO: 5 / MALATYA
KANBUROĞLU SOK. KABİL İŞHANI NO: 10 / RİZE
PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA
HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE
SİVRİTAŞ MAH. FABRİKA CAD. NO: 19 / NEVŞEHİR
CUMHURİYET CAD. AHMET KOPUZHAN NO: 319/4 ZEMİN KAT / RİZE
CAMİCEDİT MAH. GAZHANE CAD. NO: 25 / NEVŞEHİR
ŞANLIURFA CAD. MOBİL İŞHANI / MARDİN
YENİ MAH. ŞANLIURFA CAD. ECE PSJ. NO: 7-8 / MARDİN
TOPHANE MAH. ÇANAKKALE CAD. YENİHALİÇİ SOK.NO: 20/B / RİZE
ALTINSU MAH. İZMİR CAD. NO: 9 / NEVŞEHİR
SELÇUKBEY MAH. SELÇUKBEY CAD. NO: 59/A / BURSA
ÜNİVERSİTE MAH. HULUSİ SAYIN CAD. NO: 88 / ELAZIĞ
GÜZELYALI MAH. UĞUR MUMCU BLV. AKDAMAR SİTESİ B BLOK NO:46 / ADANA
ÇAMLICA MAH.BABACAN CAD. NO: 52/2 / BURSA
TOPHANE MAH. TAŞCIOĞLU CAMİ KARŞISI MEYDAN SOK. NO: 30 / RİZE
UÇANBAŞI MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO: 25 / DENİZLİ
BAHÇELİEVLER MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO: 10/A-B-C / NEVŞEHİR
GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 37/A / NEVŞEHİR
BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO: 22 / NEVŞEHİR
İBRAHİMPAŞA MAH. OSMAN GAZİ SOK. NO: 22 / NEVŞEHİR

Telefon numarası
322 225 60 88
462 230 97 95
384 214 19 00
464 214 66 72
384 511 34 10
224 233 74 39
464 217 90 72
462 328 01 75
464 213 16 17
384 213 19 96
384 214 16 99
424 238 51 67
322 235 23 48
462 224 22 62
462 326 61 42
464 212 02 06
462 321 26 26
482 212 83 06
236 713 31 62
422 232 04 19
464 217 74 97
236 232 11 89
464 246 26 65
384 341 42 13
464 214 84 53
384 213 23 96
482 312 55 99
482 312 55 99
464 214 39 59
384 471 34 56
224 367 73 53
424 212 10 09
322 211 01 11
532 343 45 67
464 217 90 84
258 242 85 86
384 511 58 31
384 212 20 75
384 311 26 79
384 212 16 28

