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

Elektrikli ızgara

Yeni elektrikli ızgaranızı çok beğenerek aldığınızı,
hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de şöyle güzel bir ızgara yapmadan önce,
sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna
bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından ızgaranızı
afiyetle yiyebilirsiniz.

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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Elektrikli ızgaranız hangi parçalardan oluşuyor?

Çıkarılabilir çift
taraflı döküm
pişirme plakası

Yağ toplama tepsisi

Spatula

Termostat grubu

4

Elektrikli ızgaranızı nasıl kullanacaksınız?
Elektrikli ızgaranızın tüm parçalarını ambalajlarından
çıkarınız.
İlk kullanımda pişirme plakalarını, spatulayı ve ürünün
dış yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
Elektrikli ızgaranızı sağlam bir zemine yerleştiriniz.
Izgaranızı kaygan, sıcak yüzeylerin üzerine veya
yakınına yerleştirmeyiniz.
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Elektrikli ızgaranızı çalıştırmak için aşağıdaki adımları
izleyiniz.
1) Izgaranız çift taraflı kullanılabilen plakalara
sahiptir. Öncelikle oluklu yüzeye mi yoksa düz
yüzeye mi ihtiyacınız olduğuna karar vermelisiniz.
Izgaranın bir tarafı oluklu yapısı sebebiyle biftek,
pirzola gibi klasik ızgaralar için uygundur. Diğer
tarafı ise düz yüzeyi ile kabuklu deniz ürünleri
yumurta, dilimlenmiş sebze gibi düz yüzeyde pişirilen
yiyecekler için uygundur (Resim 1-2).
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2) Pişirme plakasını yerine tam oturtmaya özen
gösteriniz. Izgaranızın döküm pişirme plakasını
şekilde gösterildiği gibi yerleştiriniz (Resim 3).
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3) Ardından termostat grubunu pişirme plakasındaki
yuvaya takınız (Resim 4).
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Lütfen dikkat:
Pişirme plakasını yerine sağlamca oturtmazsanız
termostat grubu yuvaya girmeyecektir.
4) Yağ tepsisini yerleştiriniz (Resim 5).
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5) Pişireceğiniz gıdaya göre ısı ayar düğmesinden ısı
ayarını yapınız. Ön ısınma süresince ışık yanacaktır
(Resim 6).

6) Pişirme plakasının diğer yüzeyini kullanmak
isterseniz, önce elektrik bağlantısını kesip grillin iyice
soğumasını bekleyiniz. Termostat grubunu yerinden
çıkarıp ızgarayı tutamaklarından tutarak çeviriniz.
Ardından tekrar yuvasına yerleştiriniz ve fişi takınız.
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Pişirme süreleri:
Aşağıdaki tabloyu pişirme zamanını ayarlamak için kullanabilirsiniz. Pişirme zamanları tariflere göre değişebilir.
Pişirme zamanı, ızgaranın derecesine, hava ve yemeğin kendisine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pişecek yemek
her zaman oda sıcaklığında olmalıdır. Donmuş yiyecekleri direk pişirme ızgarasına koymayınız. Pişmesini takip
ederek zamanlamayı ayarlayınız. Daha iyi pişmesi için ara sıra çeviriniz.

Yiyecek

Ortalama süre

Termostat konumu

Biftek

10 - 15 dk

3

Jambon

4 - 8 dk

2

Tavuk

25 - 30 dk

3

1/2” Kalın Hamburger

8 - 10 dk

3

Sosis / Köfte

12 - 15 dk

3

Balık

8 - 10 dk

3

Balık fileto

10 - 15 dk

2
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Öneririz:
Izgarayı kullanmadan önce plakaların üzerine bir
miktar sıvı yağ veya tereyağ sürmenizi tavsiye
ederiz.

Pişirilecek yiyecekleri termostata daha yakın
olan alana yerleştirmenizi tavsiye ederiz. Böylece
termostat soğuk gıdayı algılayıp daha iyi pişirme
yapacaktır.

Yüzeyin iyice ısındığından emin olduktan sonra
pişirmeye başlayınız. Böylelikle etin suyu içinde
kalacak, tadına doyamayacağınız bir grill olacaktır.

Yiyecekleri ızgaranın üzerinde kesmeyiniz.

Deniz mahsulleri pişirdikten sonra, kokuların cihaz
tarafından emilmesini önlemek için bir miktar limon
suyu kullanınız.

Eğer sebze, balık veya yağsız et pişirecekseniz,
pişirme yüzeyine hafifçe bitkisel yağ sürebilirsiniz.
Eğer yağlı et pişiriyorsanız veya yiyecek marine
edilmişse, ızgarayı yağlamanıza gerek yoktur.
Etleri çok uzun süre pişirmeyiniz.

Önce sosis sucuk gibi düşük sıcaklıkta pişen
yiyecekleri pişirirseniz cihazın soğumasını
beklemezsiniz.
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Elektrikli ızgaranızı
temizlerken nelere
dikkat etmelisiniz?
Izgarayı ilk kez kullanırken hafif bir koku ve duman
olabilir. Bu normal bir durumdur ve yapışmaz
yüzeyleri olan cihazlarda sıkça rastlanır.
Izgaranın içinde temizleme spatulası vardır.
Bu spatula pişirmeyi bitirdikten ve tamamen
soğuduktan (en az 30 dakika) sonra ızgara tepsisinin
ve kızartma tepsisinin temizlenmesinde kullanılabilir.
Temizleme spatulasını sıcak yüzeylerde uzun süre
kullanmanız plastiğin erimesine sebep olacaktır.
Pişirmeyi bitirdikten sonra ızgaranın fişini çekiniz ve
temizlemeden önce tamamen soğumasını bekleyiniz.
Termostatı çıkartınız. Eğer temizlemeniz gerekiyorsa
hafif nemli bir bezle siliniz. Termostatı suya veya
benzer bir sıvıya asla batırmayınız.
Pişirme plakasını çıkartınız ve yağ tepsisindeki
fazla yağı dökünüz. Pişirme plakası ve plastik
gövde sabunlu su ile yıkanabilir. Yağ tepsisi elde
yıkanmalıdır.

Bulaşık teli veya sert ve aşındırıcı temizleyiciler,
yapışmaz yüzeye zarar vereceğinden kullanmayınız.
Pişirme yüzeyine zarar vereceği için kostik fırın
temizleyicileri de kullanmayınız.
Pişmiş yemek kalıntılarını spatula ile temizleyiniz.
Her kullanımdan sonra tutacakları temizleyiniz.
Yumuşak bir bez veya kâğıt havlu ile kurulayınız.
Güç kablosunu suya batırmayınız veya bulaşık
makinesinde yıkamayınız. Nemli bir bez ile
temizleyiniz.
Temizlikten hemen sonra kontrol ünitesini ızgaraya
takmayınız.
Lütfen dikkat:
Elektrikli ızgaranızın gövdesini, fişini yada elektrik
kablosunu asla suya yada herhangi bir sıvıya
batırmayınız.
Lütfen dikkat:
Elektrikli ızgaranızı, fişini prizden çektikten sonra
soğumaya bırakınız. Elektrikli ızgaranızı iyice
soğumadan kesinlikle temizlemeye çalışmayınız.
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Elektrikli ızgaranızı
güvenle kullanmak, sizin
elinizde.
Lütfen elektrikli ızgaranızı kullanmadan önce,
sizin için hazırladığımız güvenlik uyarılarına dikkat
edin. Bu kullanma kılavuzuna ileride bir gün tekrar
bakmak isteyebilirsiniz. Kullanım kılavuzunu rahat
ulaşabileceğiniz bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.
Elektrikli ürünlerde, arızalı bir ürün kullanmaya devam
etmek, güvenlik açısından ciddi tehlikeler yaratabilir.
Izgaranızın hasar gördüğünü fark ederseniz ya da
performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi
444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın.
İşinizi şansa bırakmayın.
Elektrikli ızgaranızı elektrik fişini prize takmadan önce,
evinizdeki elektrik voltajının, güç etiketindeki değerle
uyumlu olduğundan emin olun.
Elektrikli ızgaranızın parçalarını takmak ya da çıkarmak
istediğinizde öncelikle fişini prizden çekmelisiniz.
Böylece kendi güvenliğinizi garanti altına alabilirsiniz.

Lütfen elektrikli ızgaranızı çalışırken yanından
ayrılmayın. Özellikle elektrikli aletlerde tedbiri elden
bırakmayın.
Lütfen elektrikli ızgaranızın fişinin ya da elektrik
kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin.
Bu parçaları hiçbir şekilde su ve benzeri bir sıvıya
batırmayın.
Izgaranızın elektrik kablosuna her zaman dikkat
etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi
sıcak yüzeylere doğrudan temas etmemesine dikkat
edin.
Elektrikli ızgaranız sadece ev kullanımları için
tasarlandı. Profesyonel ya da iş amaçlı kullanımlar
için (sürekli ve hiç durmayacak şekilde) bu modeli
tercih etmeniz sonucunda, istediğiniz performansı
alamazsınız.
Elektrikli ızgaranız çalışırken, yüzeyi ve belli parçalar
ısınır. Bu yüzden, makineniz çalışırken sadece tutma
kolu ve düğmelere dokunmanızı tavsiye ederiz.
Cihazınız sıcaksa, lütfen temizliğe başlamadan önce
soğumaya bırakın.
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Çocuğunuzun cihazla oynamasına kesinlikle izin
vermeyin ve cihazın yakınlarındayken daima gözetim
altında bulundurun.
Elektrikli ızgaranızı, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde
olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel
engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.
Elektrikli ızgaranızla işiniz bittiğinde ya da temizlikten
önce, fişini prizden çekmeyi unutmayın. Cihazın
fişini prizden çekmek için fişten tutarak çekiniz. Asla
kablodan tutup çekmeyin.
Elektrikli ızgaranızda bizim onaylamadığımız parçaları
kullanmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini
yitirir. Daha da önemlisi böyle bir tercihte bulunmanız;
yangın, elektrik kazası ve yaralanmalara neden olacak
sonuçlar doğurabilir.
Elektrikli ızgaranızı harici bir zamanlayıcı veya uzaktan
kumanda sistemi ile çalıştırmayın.
Lütfen elektrikli ızgaranızı ocak ve fırın gibi çok
sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin. Aksi
takdirde yüksek ısının, makinenize zarar vermesine
neden olabilirsiniz.

Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya
yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın.
Aksi takdirde, yangına neden olabilir. Izgaranız çalışır
durumda veya henüz sıcakken, herhangi bir başka
cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, yangına
neden olabilir.
Elektrikli ızgaranızın kullanım ömrü sonunda diğer
evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini
unutmayın. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye
veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek
için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın
ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar
kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde geri
dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın geri
dönüştürülmesi için nereye ve nasıl götüreceğiniz
konusunda bilgi almak üzere, lütfen bizi 444 32 45
numaralı canlı destek hattımızdan arayın.
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Hayatta her sorunun bir cevabı var.
Elektrikli ızgaranızı kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin
için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık.
Umarız, faydası olur.
Sorun

Olası sebep

Çözüm önerisi

Fiş prize takılı olmayabilir.

Fişi prize takınız.

Termostatı yerine oturtmamış olabilirsiniz.

Termostatı yerine iyice oturtunuz.

Termostat “0” konumunda olabilir.

Termostatı “1, 2, 3” konumlarından birine getiriniz.

İyi pişirmiyor.

Termostat ayarı düşük seviyede olabilir.

İyi pişirme için sıcaklık seviyesi 2 - 3 aralığında olmalıdır.

Izgaranın altına yağ akıyor.

Yağ toplama tepsisini takmamış olabilirsiniz.

Yağ toplama tepsisini takınız.

Plaka yerinden çıkmıyor.

Önce termostat grubunu sökmemiş
olabilirsiniz.

Plakayı çıkarmadan önce termostat grubunu yuvasından
çıkarmanız gerekir.

Termostat grubu yerine
oturmuyor.

Plakayı yerine oturtmamış olabilirsiniz.

Önce plakayı sağlamca yerine oturtunuz.

Izgara çalışmıyor.
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AB-Uygunluk Beyanı
Üretici : Homend Elektrikli Cihazlar San. Ve Tic. A.S.
Bu belge ile aşağıda belirtilen ürünlerin eşdeğer olduğunu beyan ederiz :
Marka Adı		

: Homend

Ürün Tipi		

: Elektrikli ızgara

Homend Modeli

: Grilliant 1402

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi & 2006/95/EC Direktifinin gerekliklilerini
karşıladığını beyan eder.
Uygulanan LVD Standardı
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010
EN60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010
EN62233:2008
Uygulanan EMC Standardı
EN55014-1:2006+A1:2009
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
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Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.
GS sertifikası Nr. 		

4998029.11002

		

Onaylayan Kuruluş: DEKRA

LVD raporu Nr.		

3007743.50(A,B,C)			

Onaylayan Kuruluş: DEKRA

EMC AOC Nr.

3007744.01AOC

		

Onaylayan Kuruluş: DEKRA

EMC raporu Nr.		

3007744.50-QUA/EMC 		

Onaylayan Kuruluş: DEKRA

Yer : DongGuan, GuangDong
Tarih: 19.07.2012
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Model no

Grilliant 1402

Voltaj seviyesi

220-240 V 50/60 Hz

Güç seviyesi (Max)

1500 - 1800 W

Kullanım ömrü (Yıl)

7

Ağırlık (Kg)

4,5

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 Certification Hong Kong Ltd. Unit 1-14, 6/F,
FUK Shing Commercial Building, 28 On Lok Mun Street,
Fanling N.T., Hong Kong
T +852 2669 5740
F +852 2676 0097
Homend adına üreten firma:
Yantian Poking Industrial Company Ltd.
Yan Tian District, Feng Gang,Dong Guan, Guangdong,
China
T 769 820 30222
F 769 877 79000
Made in P.R.C.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 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

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE

380 524 55 87

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK

ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA

326 215 71 21

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR

KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK

276 223 68 13

ATILIM ELEKTRONİK-İSMAİL SERHAT YILMAZ

CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE

380 523 17 86

AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ

350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 /A / NEVŞEHİR

538 821 58 25

BETACOM BİLGİSAYAR

SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTI NO:3 / MALATYA

422 325 45 28

ÇAĞLAR ELEKTRONİK

GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR

232 276 16 97

DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA

ŞEHİTİSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK.NO:5 / MERSİN

324 625 94 63

EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT

SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ

850 250 77 88

BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL

KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR

412 229 06 88

FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN

SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL

216 389 81 44

HAMDİ MISIR - ÖZEL ELEKTRONİK

KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ

352 336 15 76

İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK

ATATÜRK CAD. NO.261 / IĞDIR

476 227 76 66

İLYAS ARSLAN

İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B / ANKARA

312 269 35 05

İSMET BÜDÜN

ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANİ PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN

482 415 61 98

KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN

HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN

454 212 17 27

KUŞOĞLU BİLGİSAYAR

İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ

352 222 91 42

MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK

FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA

332 236 33 37

MERT GÖBEL

ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA

212 343 54 19

BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN

PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA

422 325 45 28

MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA

ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA

236 232 11 89

NEVCANOĞLU ELEKTRİK

ULUS MAH. M.AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT.NO:20/A / ANTALYA

242 346 19 75

ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN

DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK

276 223 33 57

ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA

NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA

332 237 17 34

MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL

HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE

324 625 74 72

SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞGÖZ

ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA

312 311 76 46

SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF

MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. N0:222/C MANİSA

236 238 92 10

SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR

KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE

216 444 32 83

HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.

CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE

ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ

50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZİ/ İSTANBUL

212 444 32 83

TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRCÜ

ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

212 555 57 71

TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL

ÇAKMAK CADDESİ N0:35 / MERSİN

324 231 74 64

YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK

DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA

312 363 08 08

Telefon numarası

444 32 45

