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Bu kullanım kılavuzunu sağlıklı bir hayata
başlama kılavuzu olarak görmenizi isteriz.
Çünkü burası
Serving life.

Katı meyve / sebze sıkacağı

Yeni katı meyve / sebze sıkacağınızla daha sağlıklı bir
hayatınız olacak. Ellerinizle satın aldığınız meyve ve
sebzeleri Homend sıkacağınızla sıkacaksınız, hepsinin
suyunu çıkaracaksınız. Üstelik daha ilk günden kendi
meyve / sebze suyu tariflerinizi yaratacaksınız.
Bu noktada ilk tarifiniz bizden olsun:
Sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzunuzu
lütfen bu gözle okuyun. Ardından kendi tariflerinizi
geliştirebilirsiniz. Keyifle, güvenle...
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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Katı meyve / sebze sıkacağınızı nasıl kullanacaksınız?
Her şeyden önce katı meyve / sebze sıkacağınızın
tüm parçalarını ambalajlarından çıkarın.
Yeni bir şey satın almanın keyifini doya doya yaşayın.

Eğer havuç suyu hazırlamak istiyorsanız, havucun en
tepesindeki sert kısmı kesip atmayı unutmayın
(Şekil 1).

Lütfen dikkat:
Lütfen erik, şeftali ve kiraz gibi meyvelerin
çekirdeklerini çıkarın. Kavun, ananas, karpuz ya da
portakal gibi sert kabuklu meyvelerin kabuklarını
soyun.
Elma, armut, havuç, turp, yeşil salata, lahana,
maydanoz, ıspanak, üzüm, çilek ve kereviz gibi
çekirdeksiz ve yumuşak kabuklu tüm meyve ve
sebzeleri, güzelce yıkadıktan sonra, doğrudan katı
meyve / sebze sıkacağınıza koyabilirsiniz.
Portakal ve mandalina gibi meyvelerin beyaz zarını
soymanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde özenle
hazırladığınız meyve suyu biraz acı olabilir.
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Montaj.
3) Posa toplayıcıyı hafif şekilde eğerek yerine
yerleştiriniz. Yerleştirirken toplayıcının tabanının,
motor tabanının altından uzanan kap desteğiyle
desteklendiğinden emin olun (Şekil 4).

1) Öncelikle meyve suyu toplayıcısını yerleştirin
(Şekil 2).

2

2) Ardından filtreyi, filtre yuvasının içine oturtun ve
doğru pozisyonda durmasını sağlayacak şekilde aşağı
doğru bastırın (Şekil 3).
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4) Güvenlik kilidi kollarının önce üst tarafını kapağa
tutturun, ardından alt tarafını yumuşakça bastırarak
kilitleyin (Şekil 5).
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Kullanım
• Meyveleri veya sebzeleri yıkadıktan sonra, besleme
kanalından geçecek şekilde kesiniz.
• Sürahiyi meyve suyu musluğunun altına
yerleştiriniz.
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• Hız ayar düğmesini tercih ettiğiniz ayara getirerek
sıkacağınızı çalıştırınız.
5) Son olarak, meyve suyu sürahisinin içine
köpük ayırıcıyı yerleştirin ve sürahiyi meyve suyu
musluğunun altına koyun.
Lütfen dikkat:
Güvenlik kilidi kolları tam olarak kapatılmadığı zaman,
katı meyve / sebze sıkacağınız çalışmaz.
Lütfen dikkat:
Üst kapağı iyi oturtmadan kilitleme yaptığınızda
çalışma sırasındaki titremeden dolayı kapağınız
kırılabilir. Kapağı iyi oturttuğunuzdan emin olun.

• Meyve ve sebzeleri besleme kanalına koyunuz ve
iticiyi kullanarak hafifçe bastırınız.
• Kullanımınız sırasında posa toplama kabının
dolduğunu fark ederseniz, katı meyve / sebze
sıkacağınızı kapalı konuma getiriniz ve posa toplama
kabını temizleyiniz.
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Sizin için birkaç küçük
hatırlatmamız vardı.
Unutmamanız için
buraya yazdık.
Katı meyve / sebze sıkacağınızda, sert meyve
ve sebzeleri sıkmak istediğinizde bir defada 1,5
kiloyu ve 2 dakikayı aşmamaya özen gösterin. Çok
sert meyve ve sebzeler,motorun yavaşlamasına
ve durmasına neden olabilir. Böyle bir durumla
karşılaşırsanız, öncelikle katı meyve / sebze
sıkacağınızı kapalı konuma getirin ve fişten çekin.
Ardından filtreyi tıkayan maddeyi kolaylıkla
çıkarabilirsiniz.
Katı meyve / sebze sıkacağınızın kanalını mümkün
olduğu kadar geniş tasarladık. Yine de bazı
meyve ve sebzeler, bu kanala sığmayabilir. Böyle
durumlarda, sizin zorlamanız ve normalden fazla
güç uygulamanız, filtreye ve motora zarar verebilir.
Büyük parçaları uygun olan ölçülerde bölerseniz, hem
zaman kaybetmezsiniz hem de katı meyve / sebze

sıkacağınızın kullanım ömrünü uzatırsınız.
Hazırladığınız meyve ya da sebze suyunu rahatça
bardaklara dökmek için meyve suyu sürahisinin
kapağını kapatabilirsiniz. Sürahinin içindeki köpük
ayırma bölümü, ortaya çıkan köpüğün sürahi içinde
kalmasını sağlar.
Katı meyve / sebze sıkacağınızdan daha fazla meyve
ve sebze suyu elde etmek için, yumuşak yiyecekleri
daha yavaş kanaldan içeri bırakabilirsiniz.
Hazırladığınız meyve ya da sebze suyunun vitamin
değerleri, zaman geçtikçe azalır. Bu yüzden sıkma
işleminiz bittikten sonra hazırladığınız
meyve / sebze suyunu mümkün olduğu kadar çabuk
içmenizi tavsiye ederiz. Eğer birkaç saat bekletmek
isterseniz, üstüne birkaç damla limon suyu ekleyip
buzdolabına koyabilirsiniz.
Eğer meyve ya da sebze suyu içme alışkanlığınız
yoksa günde üç bardağı geçmemenizi tavsiye ederiz.
Özellikle çocuklar için hazırladığınız meyve / sebze
suyunu aynı miktarda suyla seyreltebilirsiniz.
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Brokoli ve ıspanak gibi koyu yeşil; pancar ve lahana
gibi koyu kırmızı sebzelerin suyu güçlü ve yoğun
olur. Bu nedenle bu sebze sularının diyabet hastaları
ve kan şekeri düşük olan kişiler tarafından fazla
miktarda içilmemesini tavsiye ederiz.

Temizleme / Sökülmesi
1) Hız düğmesini ‘0’ yazısına kadar döndürüp,
sıkacağınızın fişini prizden çekiniz.
2) Güvenlik kilitlerini açınız.

Katı meyve / sebze
sıkacağınıza iyi bakın,
faydasını göreceksiniz.
Katı meyve / sebze sıkacağınızı, gerekli gördüğünüz
zaman aralıklarında temizlemeniz, hem kullanım
ömrünü uzatır hem de performansı artırır. Lütfen
temizliğe başlamadan önce, katı meyve / sebze
sıkacağınızın fişini prizden çıkarmayı unutmayın.

3) Posa kabını eğerek çıkarın. Sonra iticiyi ve kapağı
çıkartın.
4) Meyve suyu toplayıcıyı filtre ile birlikte kaldırınız.
Filtreyi tek başına çıkarmaya çalışmayınız, bazen
filtrenin sıkışmış olduğunu fark edebilirsiniz.
Bu, uzun kullanımlarda tamamen normal bir
durumdur ve birkaç dakika beklemeniz, filtrenin
gevşemesi için yeterlidir.

Özellikle havuç gibi bazı meyveler,
katı meyve / sebze sıkacağınızdaki plastik
parçaların rengini değiştirebilir. Bu durumda rengi
değişen parçaları, bitkisel yağa batırılmış bir bezle
silebilirsiniz.
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Katı meyve / sebze sıkacağınızın filtresinin altında
kalan siyah plastik bölümü temizlemek için, yumuşak
ve nemli bir bezle sildikten sonra kurulamanız
yeterlidir.

Lütfen dikkat:
Meyve / sebze suyu veya posa kalıntılarının
kurumasını önlemek için, işiniz bittiğinde hemen
temizleyiniz.

Katı meyve / sebze sıkacağınızı ambalajından
çıkarırken, parçaların haricinde özel bir
fırçanın da yer aldığını göreceksiniz. Bu fırça, sizin
filtreyi temizlemeniz için özel olarak üretildi. Lütfen
filtreyi temizlemek için başka bir şey kullanmayın.
Filtrenin zarar gördüğünü ya da aşındığını fark
ettiğiniz durumlarda, hemen bizi 444 32 45 numaralı
canlı destek hattımızdan arayabilirsiniz.

Lütfen dikkat:
Nemli posayı temizlemek için her kullanımdan sonra
çıkarılabilir parçaları hemen sıcak suda çalkalayınız.
Parçaları havadar bir yerde kurutunuz.

Cihazınızın çıkabilen tüm parçalarını, bulaşık
makinesindeki üst rafa koyabilirsiniz.
İsterseniz bu parçaları sıcak sabunlu
suyla da yıkayabilir ya da akan suyun altında
temizleyebilirsiniz.

Lütfen dikkat:
Temizliği kolaylaştırmak için, posayı toplamak üzere
posa kabını plastik bir çöp poşetiyle kaplayabilirsiniz.
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Katı meyve / sebze
sıkacağınızı güvenle
kullanmak, sizin elinizde.
Lütfen katı meyve / sebze sıkacağınızı 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.
Önemli bigiler
Özellikle elektrikli cihazlarda, arızalı bir ürünü
kullanmaya devam etmek, sağlık açısından
ciddi tehlikeler yaratabilir. Katı meyve / sebze
sıkacağınızın hasar gördüğünü fark ederseniz ya da
performansında bir düşüş hissederseniz, lütfen bizi
444 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan arayın.
İşinizi şansa bırakmayın.

Sizin katı meyve / sebze sıkacağınıza iyi bakmanız,
gerektiği zaman temizliğini dikkatle yapmanız,
sorunsuz bir kullanım için yeterlidir.
Katı meyve / sebze sıkacağınızın alt bölümünde,
motor ve sıkma mekanizmasının yer aldığı taban
bulunur. Lütfen bu bölümü ve elektrik fişini hiçbir
şekilde su ve benzeri bir sıvıya batırmayın. Yangın,
elektrik çarpması ve yaralanması olabilir.
Katı meyve / sebze sıkacağınızda bir posa toplama
kabı bulunur. Bu kabın işlevi, sıktığınız meyve
ve sebzelerin posalarını doğrudan ayırmak ve
ayıklamaktır. Lütfen katı meyve / sebze sıkacağınızı
çalıştırmadan önce, posa toplama kabının takılı
olduğundan emin olun.
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Katı meyve / sebze sıkacağınız, çocuğunuzun oyuncağı
değildir. Eğer çocuğunuzun hayali, size lezzetli
bir meyve suyu hazırlamaksa, bu hayalini gerçek
oyuncaklarla, tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirebilir.
Katı meyve / sebze sıkacağınızı, sizin gözetiminiz ve
kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya
zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.
Özellikle yüksek devirle çalışan elektrikli aletlerde,
elektrik kablosunun sağlam olması çok önemlidir.
Katı meyve / sebze sıkacağınızın elektrik kablosuna
her zaman dikkat etmenizi öneriririz. Lütfen elektrik
kablosunun ocak gibi sıcak yüzeylere doğrudan temas
etmemesine dikkat edin. Gereksiz kablo fazlalığına izin
vermeyin.
Filtre rendesinin ortasındaki küçük, keskin dişlere ve
bıçağa dokunmayınız.

Lütfen katı meyve / sebze sıkacağınızı kullanırken
hareket eden parçalara dokunmayın. Meyve ya
da sebzeleri koyduğunuz bölüme asla el ya da
parmaklarınızı sokmayın.

Katı meyve / sebze sıkacağınızın su izolasyonu yağmura
karşı koyamaz, aşırı nemli ortamlardan olumsuz
şekilde etkilenebilir. Lütfen meyve ve sebze sularınızı,
sadece evinizin içinde hazırlayın. Dışarı servis yapmak
isterseniz, meyve suyu sürahinizi kullanabilirsiniz.
Katı meyve / sebze sıkacağınızı kullanırken, lütfen
ambalajdan çıkan orijinal aksesuarlardan başka parçaları
tercih etmeyin. Yaralanma, yangın veya elektrik
çarpması riskine neden olabilir.
Katı meyve / sebze sıkacağınızı kapalı konuma getirip,
filtrenin tam olarak durduğunu gördükten sonra, fişi
prizden çekebilir ve kapağı güvenle çıkarabilirsiniz.
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Katı meyve / sebze sıkacağınızı kapalı konuma
getirmeniz ve fişi prizden çekmeniz gereken durumlar:
Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce,
Temizlik yapmadan önce,
Güvenlik kilidi kollarını açmadan önce,
Sert meyve ve sebzelerin suyunu maksimum hızlı
ayarda ve sert baskıyla sıkarken sıkacağınızı bir
dakikadan fazla çalıştırmayınız ve sonrasında cihazı
dinlendirin.
Lütfen, Posa kabının çok fazla dolmasına izin
vermeyiniz, bu durum cihazınızın çalışmasını
etkileyebilir.
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Hayatta her sorunun bir cevabı var.
Meyve sıkacağınızı 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

Olası sebep

Cihaz çalışmıyor.

Hazne kapağı yerine oturmamış olabilir.

Hazne kapağını yerine oturtunuz.

Güç kablosu prize takılı değil.

Güç kablosunu prize takınız.

Güvenlik kilitleri takılı olmayabilir.

Güvenlik kilitlerini takınız.

Cihaz yavaş çalışıyor.

Hız ayar butonu düşük seviyede olabilir.

Hız ayarını yükseltiniz.

Cihaz meyveleri iyi
parçalamıyor.

Hız ayar butonu düşük seviyede olabilir.

Hız ayarını yükseltiniz.

Posa toplama haznesi dolmuş olabilir.

Posa toplama haznesini temizleyin.

Süzgeç / filtrede posa birikmiş olabilir.

Süzgeç / filtre ve yiyecek koyma kanalını temizleyin.

Süzgeç / filtre yerine oturmamış olabilir.

Süzgeç / filtreyi dişli üzerine iyice oturtun.

Üst kapak iyi oturmamış olabilir.

Üst kapağı iyice oturtun.

Cihaz sesli ve sarsıntılı
çalışıyor.

Çözüm önerisi
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Evinizdeki vitamin deposu Katı meyve / sebze sıkacağınız.
Meyve /Sebze

Mevsimi

Vitamin /Mineral

KCal / Cal

Elma

Sonbahar/Kış

Vitamin C, diyetsel lif zengin B3 vitamini

200 gr. = 150 KJ (72 Cal)

2

Kayısı

Yaz

Lif bakımından zengin

30 gr.= 85 KJ (20 Cal)

1

Pancar

Kış

Zengin Vitamin kaynağı, lif

160 gr.= 190 KJ (45 Cal)

2

Böğürtlen

Yaz

C Vitamini

125 gr.= 295 KJ (70 Cal)

1

Lahana

Kış

C, K, M, B6 Vitamini ve lif

100 gr.= 110 KJ (26 Cal)

2

Havuç

Kış

A, C, B6 Vitamini ve lif

120 gr.= 125 KJ (30 Cal)

2

Kereviz

Kış

C ve K Vitamini

80 gr.= 55 KJ (7 Cal)

2

Salatalık (soyulmuş)

Yaz

C Vitamini

280 gr.= 120 KJ (29 Cal)

1

Salatalık

Yaz

C Vitamini

280 gr.= 120 KJ (29 Cal)

2

Üzüm

Yaz/Sonbahar

C, B6 ve K Vitamini

125 gr.= 355 KJ (85 Cal)

1

Kivi

Kış/İlkbahar

C ve K Vitamini

100 gr.= 100 KJ (40 Cal)

1

Karpuz

Yaz

C, folik asit, diyetsel lif zengin ve A Vitamini

200 gr.= 210 KJ (50 Cal)

1

Nektarin

Yaz

C, B3, K Vitamini ve lif

180 gr.= 355 KJ (85 Cal)

1

Şeftali

Yaz/Sonbahar

C, B3, K Vitamini ve lif

150 gr.= 205 KJ (49 Cal)

1

Armut

Sonbahar

Lif

150 gr.= 205 KJ (60 Cal)

1

Ananas

Yaz

C Vitamini

150 gr.= 250 KJ (59 Cal)

2

Çilek

Yaz

C, K Vitamini ,Demir ve Mg.

125 gr.= 130 KJ (31 Cal)

1

Domates

Yaz

C, E, M, A Vitamini ve lif

100 gr.= 90 KJ (22 Cal)

1

Erik

Yaz/Sonbahar

B Vitamini, diyetsel lif zengin

70gr.=110KJ(26Cal)

1

Kavun

Yaz/Sonbahar

C Vitamini, folik asit & A Vitamini

1

Brokoli

Yaz

C Vitamini, B2,B5,E,B6 ve folik asit

2

Sıkma hızı
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Bünyenize iyi gelecek birkaç önerimiz var.
Rahatlatıcı ve kas gevşetici

Enerji metabolizmasını harekete geçiren karışım

2 dilim kavun,

(Kilo kaybederken yardımcı olur)

12 adet siyah üzüm ,

1 adet portakal,

yarım limon,

yarım adet greyfurt,

yarım portakal

2 dilim ananas,

Kavun ve siyah üzümleri katı meyve sıkacağında sıktıktan sonra,

2 dal kereviz sapı,

posaları ile beraber bardağa boşaltıp ardından limon ve portakal suyu

5 adet çilek

ilave edip iyice karıştırın ve buz ilavesi ile tüketebilirsiniz. Akşam

Ananas ve kereviz sapını sıktıktan sonra portakalı ve greyfurt’u

yemeğinden sonra kullanılacaksa ılık kullanılması önerilir.

sıkın. Posaları ile beraber çilek de ekleyerek ve tarçın’ı ilave ederek
blenderdan geçirin ve bardağınıza alın.

Toksinlerden arındıran karışım
1 adet kereviz sapı,

Sindirim ve C vitamini deposu karışımı

2 büyük boy havuç,

1 portakal,

yarım elma,

yarım greyfurt,

1,5 portakal,

2 kivi,

2 santim zencefil,

yarım limon suyu

4 veya 5 kaşık çimen suyu,

Bütün meyveleri sıktıktan sonra posaları ile blenderdan geçirin.

yarım limon
Not:Portakal, kereviz, havuç, elma, zencefil suyunu sıktıktan sonra

İkindi keyfi

çıkan posaları ile beraber blenderdan geçirin. Limon ve çimen suyunu

2 havuç, 2 portakal, 2 şeftali, 2 büyük dilim peynir,3 ceviz

ekleyin.

Havuç ve portakalı sıktıktan sonra posaları, peynir ve cevizi de
ekleyerek blenderdan geçirin ve bardağınıza alın.
Tarifler için diyetisyen Dilek Işık hanıma teşekkürler.
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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		

: Katı meyve sıkacağı

Homend Modeli

: Projuicer 2705

Tanımlanan ürünler aşağıdaki Avrupa normlarının talimatlarına uygundur; ve 2004/108/EC Direktifi & 2006/95/EC Direktifinin gerekliklilerini
karşıladığını beyan eder.
Uygulanan LVD Standardı
EN60335-2-14:2006+A1:2008
EN60335-1:2002+A11,A1:2004+A12,A2:2006+A13:2008+A14:2010
EN62233:2008
Uygulanan EMC Standardı
EN55014-1:2006+A1:2009
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
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Bu talimatlara uygunluk ile ilgili bilgiler uygunluk dosyasında belirtilmiştir.
LVD sertifikası Nr. GZ10030251-1R1

		

Onaylayan Kuruluş: INTERTEK

LVD raporu Nr.

GZ10030251-1R1			

Onaylayan Kuruluş: INTERTEK

EMC VOC Nr.

GZ10030252-1R1

		

Onaylayan Kuruluş: INTERTEK

EMC raporu Nr.

GZ10030252-1R1 			

Onaylayan Kuruluş: INTERTEK

Yer : Danyang, China
Tarih: 01.06.2012
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Teknik Özellikler
Model

Projuicer 2705

Voltaj (V) / Frekans (Hz)

220-240 V ~ 50/60 Hz

Güç (W)

1000

Kullanım Ömrü (Yıl)

7 (yedi)

Kablo Boyu (cm)

125

Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
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
Intertek Testing Services Shenzen Ltd.
Guangzhou BranchBlock E, No.7-2 Guang Dong
Software Science Park
Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, P.R.C
T 86/20 8213 9688
F 86/20 3205 7538
Homend adına üreten firma
Jiangsu Shunfa Electrical Appliance Co., Ltd.
No.1 Shunfa Road, Lu Town, Danyang City, Jiangsu
P.R.C.
T 86-511 868 20651
F 86-511 868 20222

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

Made in P.R.C.
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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

