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Doğru hazırlanmış bir kullanım kılavuzu tüm
kullanım hatalarını engelleyebilir.
Bu uzmanlığın adı
Serving life.

Filtre kahve makinesi

Yeni filtre kahve makinenizi çok beğenerek aldığınızı,
hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de şöyle enfes bir kahve yapmadan önce,
sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz
atmanızı rica ederiz. Ardından kahvenizi keyifle ve
güvenle içebilirsiniz.

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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İlk kullanımdan önce
Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde filtre kahve makinenizle tanışmış olduğunuzu
göreceksiniz. Ardından kahve makinenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
Filtre kahve makinenizin gövdesinin altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu
değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
Kahve makinenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı
destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.
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Filtre kahve makinenizdeki tüm aksesuarların tam ve eksiksiz olduğunu gördükten sonra ünitenin “KAPALI”
konumda olduğundan emin olun. Filtre ve diğer çıkartılabilir parçaları çıkartın, ılık su ile temizleyin, gerekliyse
deterjan da kullanabilirsiniz. Ardından çıkartılan tüm parçaları yerlerine takın. Su haznesine maksimum seviyeyi
geçmeyecek şekilde soğuk su koyun, kahve koymayın. Cihazın kapağını kapatın.
Cihazı fişe takın, ardından “ON/OFF” (“AÇMA/KAPAMA”) düğmesine basarak çalıştırın. Kaynatma işlemi bittikten
sonra cam demlikteki suyu boşaltın. Kahve makinenizin temiz olduğundan emin olmak için bu işlemi 2-3 defa tekrar
edebilirsiniz.
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Filtre kahve makineniz hangi parçalardan oluşuyor?
Kontrol
paneli

1

2

Su Haznesi

Filtre haznesi

3
Sıcak Tutma
Tepsisi

Cam Demlik

4

Filtre
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FİLTRE KAHVE MAKİNENİZİ
NASIL KULLANACAKSINIZ?
Su haznesinin kapağını açın ve hazneye yapmak
istediğiniz fincan miktarı kadar soğuk ve temiz
su koyun. Konulan su miktarı, su haznesindeki
maksimum seviyeyi geçmemelidir (Resim 1).
2

Cam demliği sıcak tutma tepsisine yerleştirin
(Resim 3).
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Filtre haznesi ve filtrenin yerine oturduğuna emin
olun.
Filtrenin içine dilediğiniz kadar toz kahve ekleyin.
Genellikle 1 fincan kahve yapmak için 1 kaşık toz
kahve kullanılır ancak kişisel tercihinize göre daha
fazla kahve ekleyebilirsiniz. Ardından cihazın üst
kapağını kapatın (Resim 2).
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Cihazı fişe takın. LCD ekranda “12:00” ibaresi
görünecektir (Resim 4).
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Lütfen dikkat:
Demleme sırasında cam demliği alıp servis
edebilirsiniz. Cihaz damlatmayı otomatik olarak
durduracaktır. Ancak bu süre maksimum 30 saniyedir.
Süre sonunda cihaz demlemeye devam eder ve
damlatmaya başlar.
4

“ON/OFF” (”AÇMA/KAPAMA”) butonuna basın. “RUN”
ibaresinin altındaki kırmızı gösterge ışığı yanacak ve
cihaz çalışmaya başlayacaktır (Resim 5).

Lütfen dikkat:
Asla su haznesinin içine sıcak su, süt, kahve tozu
veya çay gibi benzeri şeyleri koymayın.
Demleme bittikten 40 dakika sonra cihaz otomatik
olarak kapanacaktır. Cam demliği alıp servis
edebilirsiniz.
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Demleme işlemini sonlandırmak isterseniz “ON/
OFF” (”AÇMA/KAPAMA”) tuşuna 2 kez basın. “RUN”
ibaresinin altındaki kırmızı gösterge ışığı sönecektir.
“ON/OFF” (”AÇMA/KAPAMA”) tuşuna tekrar
bastığınızda demleme işlemi devam edecektir.

Lütfen dikkat:
Suyun bir kısmı kahve tozu tarafından emildiği
için, elde ettiğiniz kahve miktarı koyduğunuz su
miktarından daha az olacaktır.
Demleme işlemi bittikten sonra hemen servis etmek
istemiyorsanız, kahve makinenizi kapatmayın.
Kahveniz, cihazın sıcak tutma tepsisinde yaklaşık 40
dakika boyunca sıcak kalacaktır. Eğer cihaz demleme
tamamlanmadan elle kapatılmadıysa, demleme
işlemi tamamlandığında cihazınız gücünü otomatik
olarak kesecektir.
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Lütfen dikkat:
Kahve tadını maksimum düzeyde alabilmek için
demleme işlemi bittikten hemen sonra servis
etmenizi tavsiye ederiz.

Gerçek saati ayarlamak için “HOUR” (saat) ve “MIN”
(dakika) tuşlarına basın. Örneğin; saat 5:10
(Resim 7).

Kullanmadığınız zaman filtre kahve makinenizin fişini
çekin.

OTOMATİK BAŞLATMA
FONKSİYONU
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Eğer kahve makinenizin hemen demlemeye
başlamasını istemiyorsanız, örneğin; saat 5:10 iken
filtre kahve makinenizin, kahvenizi saat 8:15 de
yapmasını istiyorsanız öncelikle üstteki kısımdaki
1-5 arasındaki adımları uygulayın. Ardından otomatik
başlatma fonksiyonu için aşağıdaki adımları takip
edin;
“PROGRAM” düğmesine 1 defa basın, ekranda
“CLOCK”(saat) ibaresi görünecektir (Resim 6).
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Lütfen dikkat:
Zaman döngüsü 24 saattir.
“PROGRAM” düğmesine bir kez daha basın, “TIMER”
(zamanlayıcı) ibaresi sol köşede görülecektir.
Demlemenin başlamasını istediğiniz saati, “HOUR”
(saat) ve “MIN” (dakika) tuşlarına basarak ayarlayın.
Örneğin; saat 8:15 (Resim 8).
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“ON/OFF” (açma/kapama) tuşuna iki kez basın.
“AUTO” ibaresinin altındaki yeşil gösterge ışığı
yanacaktır. LCD ekranda gerçek saat görünecektir.
Otomatik başlangıç saatini“PROGRAM” düğmesine
basarak görebilirsiniz.
Lütfen dikkat:
Otomatik başlatma fonksiyonunu “ON/OFF” (”AÇMA/
KAPAMA”) tuşuna bir kez basarak iptal edebilirsiniz
veya “ON/OFF” (”AÇMA/KAPAMA”) tuşuna 2 kez
basarak demleme işlemini hemen başlatabilirsiniz.
Otomatik demleme için ayarladığınız saat geldiğinde
“AUTO” ibaresinin altındaki yeşil gösterge ışığı söner
ve “RUN” ibaresinin altındaki kırmızı gösterge ışığı
yanar, cihazınız demleme işlemine başlar. Demleme
işlemi bittikten sonra cihaz 40 dakikaya kadar
kapatılmazsa otomatik olarak gücü keser.

TEMİZLİK VE BAKIM
Lütfen dikkat:
Temizlemeden önce cihazın fişini çıkarın. Elektrik
çarpmasından korunmak için cihazın kablosunu,
fişini ya da ana gövdeyi su veya herhangi bir sıvıya
daldırmayın.
Huniyi, filtreyi ve kahve demliğini her kullanımdan
sonra sıcak köpüklü suda temizleyin. Dilerseniz
filtreyi bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
Kalıntıları temizlemek için cihazınızın dış yüzeyini
yumuşak, nemli bezle silin.
Su damlaları huninin üzerinden sıçrayabilir ve
demleme sırasında ürünün yüzeyine damlayabilir.
Damla lekelerini temizlemek için ana gövdeyi ve
demliği, her kullanımdan sonra kuru ve temiz bir bez
ile temizleyin.
Sıcak tutma tepsisini silmek için nemli bir bez
kullanın. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
Her kullanımdan sonra filtreyi temizleyin. Aksi halde
cihazın normal kullanımı bozulabilir.
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MİNERAL KALINTILARININ
TEMİZLENMESİ
Zaman içinde cihazınızın su haznesinde tortu ve
kirecin oluşmaya başladığını görebilirsiniz. Bu,
su sertliğine bağlı olarak ortaya çıkan, normal
bir durumdur. Basit bir işlemle, tortu ve kireçten
kurtulabilirsiniz.
Lütfen dikkat:
Cihazdaki kireci temizlemek için kesinlikle asetik asit
içeriği %8i geçen sirke, kireç çözücü tozu veya kireç
çözücü tableti kullanmayınız.
Su haznesine 200 ml su ile birlikte 200 ml (1 su
bardağından biraz daha fazla) sirke koyun. Boş cam
demliği bölmesine yerleştirin.
Ardından 1 defa “ON/OFF” (”AÇMA/KAPAMA”)
düğmesine basın, cihaz çalışacaktır. Sirkeli karışımın
yarısı demliğe akana kadar bekleyin. Ardından ““ON/
OFF” (”AÇMA/KAPAMA”) düğmesine 2 kez basın
ve cihazı durdurun. 15 dakika sirkenin etki etmesi
için bekleyin. Tekrar “ON/OFF” (”AÇMA/KAPAMA”)
düğmesine basın. Cihaz kaynatma işlemini bitirince

otomatik olarak duracaktır. Ardından cam demliği
boşaltın.
Cihazı ilk temizleme işleminin ardından en az 3 defa
temiz su ile çalıştırarak durulayın.

MÜKEMMEL KAHVE TADINA
ULAŞMAK İÇİN İPUÇLARI
Mükemmel lezzette kahve tadını yakalamak için
temiz kahve makinesi çok önemlidir. Makinenizi
“TEMİZLİK VE BAKIM” bölümünde anlatıldığı gibi
düzenli olarak temizleyin ve her zaman temiz ve
soğuk su kullanmaya özen gösterin.
Kullanılmayan toz kahvenizi serin ve kuru ortamda
muhafaza edin. Toz kahvenizin ambalajını açtıktan
sonra ağzını sıkıca kapatıp tazeliğini koruması için
buzdolabında saklayın.
En mükemmel kahve tadı için tam kahve çekirdekleri
alın ve kahve yapmadan hemen önce öğütün.
Kahve aromasını büyük ölçüde kaybedeceği için
toz kahveyi tekrar kullanmayın. Kahve aroması
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demlendikten hemen sonra en üst seviyede olduğu
için kahvenin tekrar ısıtılması önerilmez.
Fazla kullanım yağlanmaya neden olduğu için kahve
demliğinizi temizleyin. Demlenmiş kahve üzerindeki
yağ damlarının sebebi toz kahveden yağ çıkmasıdır.
Yağlılık fazla öğütülmüş kahve kullanımında daha sık
gerçekleşir.

Filtre Kahve Makinenizi güvenle
kullanmak sizin elinizde
Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmalardan
korunmak için kablo, fiş ve pişirme ünitesini suya
veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.
Kahve makinenizi çocukların erişemeyeceği bir yerde
ve çocuklardan uzak tutunuz.
Kullanmadığınız durumlarda ve temizlemeden önce
cihazı fişten çektiğinize emin olun ve herhangi bir
işlem yapmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
Cihazda üretici tarafından önerilmeyen aksesuar
ilavelerinin kullanımı; yangın, elektrik çarpması veya

yaralanmalara neden olabilir.
Kahve makinenize belirtilen seviyeden fazla su
koyarsanız kazalara sebep olabilir.
Kahve makinenizi her zaman sağlam ve düz bir
zeminde çalıştırın. Cihaz kablosunun masadan veya
tezgahtan sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas
etmesine izin vermeyin.
Cihazı ağır temizleyiciler, çelik yünü pedleri veya
aşındırıcı maddelerle temizlemeyiniz.
Kahve makinenizi soba, ocak gibi direkt ısı
kaynaklarının üzerine veya çok yakınına koymayın.
Çatlamış, gevşemiş veya zayıflamış tutma yeri olan
cam demlik kullanmayın.
Kahve Makinenizi sizin gözetiminiz ve kontrolünüz
olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel
engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.
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Cihazı kapatmak için “ON/OFF” (açma/kapama)
düğmesine basın, fişi prizden çekin.
Su haznesini doldurmak için ılık veya sıcak su
kullanmayın. Sadece soğuk su kullanın.
Cihazın kapağını demleme sırasında kesinlikle
açmayınız.
Cihaz çalışırken bazı parçalar sıcak olacaktır. Bu
nedenle elle temas etmeyiniz. Sapları ve tutmaçları
kullanın.
Asla boş cam demliği sıcak taban üzerinde
bırakmayın. Aksi halde cam demlik zarar görebilir.
Sıcak cam demliği, aşırı sıcak veya aşırı soğuk
yüzeylere koymayın.
Sıcak tutma tepsisine, cihaz çalışırken dokunmayın.
Cihazı asla susuz çalıştırmayın.
Bu cihaz ev içi veya benzer ortamlarda kullanımlar için
tasarlanmıştır.
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Hayatta her sorunun bir cevabı var.
Filtre kahve makinenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de
sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık.
Umarız faydası olur.
Sorun
Cihaz çalışmıyor.

Kahveyi demlemiyor.

Kahveyi dışarı akıtıyor.

Olası sebep

Çözüm önerisi

Fiş prizden çıkmış olabilir.

Fişi kontrol ediniz.

Filtre kahve makineniz kapalı olabilir.

“ON/OFF” düğmesine basınız.

Su haznesinde su olmayabilir.

Su ekleyiniz.

Filtre veya filtre yuvası tıkanmış olabilir.

Parçaları temizleyin.

Filtre ve hazne yerine tam oturmamış olabilir. Parçaları yerine oturtun.
Demliğin içi dolu olabilir.

Demliği boşaltın.

Demlik bölmesine tam oturmamış olabilir.

Demliği bölmesine yerleştirin.

Filtre sepeti dolu olabilir.

Filtre sepetini boşaltın.

Otomatik başlatma
fonksiyonu çalışmıyor.

Otomatik başlatma fonksiyonu talimatlar
sırasıyla uygulanmamış olabilir.

Talimatları tekrar okuyun.

Su haznesinde tortu

Cihazda tortu ve kireç birikmiş olabilir.

“Mineral kalıntılarının temizlenmesi” uygulamasını

oluştu.

yapın.
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Model no

Coffeebreak 5006

Voltaj seviyesi

220-240V ~ 50/60 Hz

Güç seviyesi

900 W

Kullanım ömrü (Yıl)

7

Ağırlık (kg)

1.76

Kablo uzunluğu (m)

0,7

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
Bureau Veritas Shenzen Co. Ltd.
4th Floor, B Building, Min Li Da Industrial Building,
Honghualing Industrial Park, Liu Xian Road, Xili Town,
Nanshan District, Shenzen, Guangdong
Tel: 00852 2331 0888
Fax: 00852 2331 0889

Homend adına üreten firma:
GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES
HOLDINGS CO.,LTD.
SOUTH ZENG HE ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT,
FOSHAN CITY, GUANGDONG, P.R.C.
T 0086 757 25333888
F 0086 757 25562533
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 0850 222 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: 0850 222 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

Telefon numarası

AB TEKNİK ELEKTRİK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ/AYDIN TAŞ

ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİL CAD.NO:44/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL

216 441 07 98

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ

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

380 524 55 87

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030 DÜZCE

380 524 55 87

ADEM AYDIN AYDIN ELEKTRONİK

PARK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:18/A GERMENCİK / AYDIN

256 513 00 35

ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

YAYLA MAHALLESİ 1605 SOKAK NO:30 ISPARTA

246 223 10 60

ADEN ÇİNAR

KÖME MAH. ÇAMLI SOK. NO:19/B UŞAK

ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

GEVHERNESİBE MAH. ATATÜRK BULVARI SELAMET APT. SÜMER APT. NO:64/1 /

SANAYİ VE TİCARET

KOCASİNAN KAYSERİ

AHMET DOĞRUSOY

DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU CADDESİ NO:37 /AFYONKARAHİSAR

533 713 11 40

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK

ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 ANTAKYA/HATAY

326 215 71 21

ATILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-MEVLİT AYGÜN

BARBAROS MAHALLESİ OYMAK CADDESİ No:8/31 KAYSERİ

352 222 20 70

CAN SOĞUTMA MEHMET ELYİĞİT

PİRİMEHMET MH. 1730 SK. NO.25/A / ISPARTA

246 223 81 17

ÇAĞLAR ELEKTRONİK

GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR

232 276 16 97

DETAY ELEKTRONİK-NEBİ GÖÇER

YAYLA MAHALLESİ 112 HASTANE CAD. NO 42/B / ISPARTA

246 223 48 02

DOĞAL ISI-CELALETTİN YILDIRIM

KARAAĞAÇ MAHALLESİ 106.CADDE - NO:177/1 / ISPARTA

246 212 19 87

EMRE EKER DEHA BİLGİSAYAR

SAHABİYE MAH BOR SOK 15/A KOCASİNAN KAYSERİ

352 232 34 05

FATİH SOĞUTMA-FATİH BAŞÇOBAN

YAYLA MAHALLESİ 1603 SOKAK - NO:7/A / ISPARTA

246 218 20 03

FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN

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

216 389 81 44

HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CUMHURİYET MAH.YAHYA KAPTAN CAD.NO.10/ A D.4 KOCAELİ

850 200 28 03

İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK

ATATÜRK CAD. NO.261 IĞDIR

476 227 76 66

İLYAS ARSLAN

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

312 269 35 05

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALİ EMİRİ CAD. HASAN DEĞER APT. NO:16 KAT.1 D.1 YENİŞEHİR DİYARBAKIR

412 229 36 05

İPEK SOĞUTMA-MUSTAFA YAVUZ

İSTİKLAL MAHALLESİ 1102. SOKAK No:1/6 / MERKEZ ISPARTA

246 218 19 66

MEHMET ALİ TIĞLI TIĞLI TEKNİK SERVİS

KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI 2/F ISPARTA

246 223 76 93

MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS

ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM

412 235 30 93

352 222 83 25

B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR/DİYARBAKIR
MERLİSDEM ENERJİ İNŞAAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET

DİCLEKENT MAH. 245.SOKAK HAMİT APARTMANI B/BLOK 1/4 KAYAPINAR DİYARBAKIR

532 742 57 64

MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA

ÇEVRE YOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. ALTI NO.1/1 MALATYA

422 325 79 84

ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN

DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 -UŞAK

276 223 33 57

ÖZCAN TEKNİK-HÜSEYİN ÖZCAN

ÇELEBİLER MAHALLESİ 1416. SOKAK No:1/1 / MERKEZ ISPARTA

246 232 55 77

ÖZGÜR KARAGÖZ KARTEK HAVALI ALETLER

MESCİT MH. DEMOKRASİ CD. BİRMES SAN. SİT. A4 BLOK NO:33 / TUZLA

216 394 45 79

POYRAZ KLİMA / ORHAN POYRAZ

TALATPAŞA MAH. ÇELEBİ CAD. NO 4/A KAĞITHANE/İSTANBUL

212 250 63 25

RA-TEL ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

SANCAKTEPE MAH FATİH CAD N:171 BAĞCILAR/ İSTANBUL

212 434 43 23

SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN MAÇO

YUNUS EMRE MAH. SENTO CAD. ROKET APT ALTI NO:34/A DİYARBAKIR

412 235 30 93

SERKAN KIR OTOMASYON

KALADERE MAH. TATARCIK SOK. NO:4/1 ÜNYE / ÜNYE ORDU

534 899 65 53

TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL GIDA İNŞ.PAZ.SAN VE.TİC.LTD.ŞTİ ÇAKMAK CADDESİ N0:35 MERSİN
ÜMÜT AYDIN-AYDINLAR ELEKTRİK

İNÖNÜ MAH.MERKEZ ÇARŞISI 15.SOK.NO:5/B ERZİNCAN

231 74 64 - 233 72 17
446 223 59 76

