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KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzü seçtiğiniz için 

teşekkür ederiz. cihazınızı; bu 
kullanma kılavuzunu okuyup, kı-
lavuzda belirtilen şekilde kulla-
nırsanız, cihazınızdan en yüksek 
performansı elde edebilirsiniz. 
İyi günlerde kullanın.

İÇİNDEKİLER
I. Emniyet kuralları
II. Cihazın tanıtımı
III. Teknik özellikler
IV. Kullanım
V. Temizlik ve bakım

I. EMNİYET KURALLARI
Bu bölümde kişisel yaralanma ve 
maddi hasar riskine karşı koruma 
sağlamaya yardımcı olacak gü-
venlik talimatları verilmiştir. Bu 
talimatlara uyulmaması verilen 
garantiyi geçersiz kılacaktır. 
•  Bu cihazı dış mekanlarda veya 

banyoda kullanmayın. 
•  Hatalı kullanımdan veya cihazın 

uygunsuz şekilde taşınmasın-
dan kaynaklanan hasarlar için 
herhangi bir sorumluluk veya 
garanti talebi kabul edilmez. 

•  Cihazı daima dengeli, düz, te-
miz, kuru ve kaymayan bir yü-
zey üzerinde kullanın. 

•  Bu cihaz harici bir zamanlayıcı 
veya ayrı bir uzaktan kumanda 
sistemiyle çalıştırılmamalıdır. 

•  Lütfen, su sebilinizi çalıştırma-

dan önce, yerleştirilmesi, kul-
lanımı ve bakımı gibi önemli 
bilgileri içeren kullanma kılavu-
zunu dikkatle okuyun.  

•  Stilevs su sebiliniz uluslararası 
güvenlik standartlarına uygun-
dur; bundan dolayı herhangi 
bir tehlikeyi önlemek için ci-
haz veya elektrik kablosu hasar 
görmesi durumunda yetkili ser-
vis tarafından onarılmalı veya 
değiştirilmelidir. Hatalı veya ye-
terli olmayan onarım işlemleri, 
kullanıcıya yönelik tehlike ve 
riskler meydana getirebilir. 

•  Şebeke güç kaynağınızın ciha-
zın tip etiketinde belirtilen bil-
gilere uygun olduğundan emin 
olun. Cihazı güç kaynağından 
ayırmanın tek yolu elektrik fişi-
ni prizden çekmektir. 

•  Cihazı topraklı prizde kullanın. 
• Elektrik kablosu veya cihaz ha-

sarlıysa cihazı asla kullanma-
yın.  

• Bu cihazı uzatma kablosuyla 
kullanmayın.

•  Cihazo temizledikten sonra, 
tekrar elektriğe bağlamadan ve 
parçalarını takmadan önce ci-
hazı ve tüm parçalarını kurutun. 

•  Elleriniz nemli veya ıslakken 
cihaza veya cihazın fişine asla 
dokunmayın. 

•  Cihazı, elektrik fişine her zaman 
ulaşılabilecek şekilde yerleşti-
rin. 
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•  Elektrik kablosunun hasar gör-
mesini önlemek için sıkışma-
sını, kıvrılmasını veya keskin 
kenarlara sürtünmesini engel-
leyin. Elektrik kablosunu sıcak 
yüzeylerden ve açık alevden 
uzak tutun.

•  Cihazın kullanımı esnasında 
elektrik kablosunun yanlışlıkla 
çekilmesi veya birinin kabloya 
takılma tehlikesinin olmadığın-
dan emin olun. 

•  Cihazı kullandıktan sonra, bir 
arıza olduğunda fişini çıkartın. 

•  Cihazı temizlemeden önce her 
zaman prizden çekin ve cihaz 
kullanımdayken asla temizlik 
yapmayın. 

•  Hiçbir zaman bu cihazın her-
hangi bir parçasını gazlı ocak, 
elektrikli ocak veya ısınmış fırın 
gibi sıcak yüzeylerin üzerinde 
veya yanında çalıştırmayın ya 
da bu yüzeylerin üstüne koy-
mayın. 

•  Cihazı asla patlayıcı veya yanıcı 
ortamların ve maddelerin bu-
lunduğu yerde veya yakınında 
kullanmayın. 

•  Su sebilinizin bulunduğu or-
tamda sıcaklığın 10 - 43 ˚C ara-
sında olması gerekir. Su sebili-
nizin bundan soğuk veya sıcak 
ortamlarda çalıştırılması verim-
liliği açısından tavsiye edilmez. 

•  İyi bir havalandırma için su 
sebilinizin arkasında en az 15 

cm’lik açık alan bırakın. 
•  İki su sebili yan yana yerleşti-

riliyorsa aralarında en az 2 cm 
boşluk bırakılmalıdır. 

•  Su sebilinizin sarsıntısız çalış-
tırılması ve durması gerekir. Su 
sebilinizin yatay ve sağlam ze-
min üzerinde dengeli durması-
nı sağlayın. Bu işlem damacana 
konmadan önce yapılmalıdır.

•  Su sebiliniz fabrikada üretim 
sonrası temizlenmektedir. 

• Su sebilinizin hijyen açısından 
kullanım esnasında oluşabile-
cek kirlenmelere karşı 3 ayda 
bir temizlenmesi gerekmekte-
dir. Bu hizmet ücreti karşılığın-
da yetkili servislerimizden ala-
bilirsiniz. 

• Sıcak su içinde su olmadığında 
ısıtma butonunu asla açık ko-
numa getirmeyin. 

• Nakliyeden sonra soğutma bu-
tonu ilk dört saat kapalı konu-
ma getirilmelidir. 

• Ürün kullanılırken üzerindeki 
damacanadaki su tam bitme-
den yeni bir damacana koyma-
yın. Bu ürün içindeki su seviye-
sinin bozulmaması açısından 
gereklidir. 

•  Su damacanasının kapağın-
da işlev aparatı yok ise suyun 
tanklara kolay alımını sağlamak 
için damacana kapağının mer-
kezinde keskin bir aletle (bıçak 
v.s) çentikler açın.
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• Su sebilinizi TV, CD player veya 
müzik seti gibi elektronik ve de-
ğerli eşyalardan uzak ve gölge 
mekanlara yerleştirin. 

• Hasarlı su sebilini çalıştırmayın. 
Servise danışın. 

• Su sebilinin soğutma gazı do-
laşımının gerçekleştiği arka kı-
sımlara kesici ve delici aletler 
kullanmayın. Kondanser gaz 
kanallarının veya boru uzantı-
larının delinmesi durumunda 
püskürecek soğutma gazı cilt 
tahrişleri ve göz yaralanmaları-
na sebep olabilir. 

• Ürününüzün üzerini örtmeyin 
ve herhangi bir cisimle kapat-
mayın. 

• Yanıcı gaz ihtiva eden mamülle-
ri (örn. sprey) ve patlayıcı mad-
deleri cihazınızın yakınlarında 
kesinlikle bulundurmayın. 

• Taşıma veya yer değiştirme es-
nasında cihazınızı 45˚’den daha 
fazla yana yatırmayın. 

• Çatlak, delik. vs. nedeniyle su 
sızdıran damacanaları kullan-
mayın. 

• Isıtma sistemine zarar verme-
mek için sıcak su musluğundan 
su gelmeden ısıtma fonksiyo-
nunu asla çalıştırmayın. 

 • Cihazınızın üzerinde su dama-
canası yokken asla ısıtma fonk-
siyonunu çalıştırmayın. 

• Günlük kullanım esnasında 
muslukların altında bulunan 

damlalık kabı (su tutucu) dolar-
sa lütfen biriken suyu boşaltın. 

• Soğutma fonksiyonunu açık ve 
kapalı konumları arasında 3 
dakikadan daha kısa zaman 
aralıklarında değiştirmeyin. 
Kompresörü koruyarak kulla-
nım ömrünü uzatmak açısından 
önemlidir. 

• Eğer su sebilinizi uzun süre kul-
lanmayacaksanız, içerisindeki 
suyu tamamen boşaltın. İçeri-
sindeki suyu tamamen boşalt-
mak için musluklardan gelen 
su bittikten sonra, cihazınızın 
arkasındaki drenaj kapağını (su 
tapası) açın ve suyun bitmesini 
bekleyin. 

• Cihazınızın içerisinde uzun süre 
bekleyen su, kokuya ve soğuk 
ortama maruz kalması halinde 
ise donarak su tanklarının de-
formansyonuna sebep olabilir. 

• Bu ürün evlerde ve işyerlerinde 
kullanılmak üzere tasarlanmış-
tır. 

• Satın almış olduğunuz ürün 
yanlızca “19 lt. polikarbon su 
damacanası” ile kullanılmak 
üzere tasarlamıştır. 

• Bu ürün sadece içme suyu ısıt-
mak ve soğutmak amaçlı üre-
tilmiştir. Ayran, limonata veya 
alkol oranı yüksek içkileri so-
ğutmak amaçlı kullanmayın. 

• Cihazı, kullanım amacının dı-
şında hiçbir amaç için kullan-
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mayın.  
• Bu cihaz, cihazın güvenli bir şe-

kilde kullanımıyla ilgili olarak 
gözetim altında tutulmaları 
veya kendilerine talimat veril-
mesi ve cihazın kullanımıyla il-
gili tehlikeleri anlamaları koşu-
luyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile 
kısıtlı fiziksel, duyusal veya zi-
hinsel kapasiteye sahip olan ya 
da bilgi ve deneyimi olmayan 
kişilerce kullanılabilir. Çocuklar 
cihazla oynamamalıdır. Temiz-
lik ve kullanıcı bakım işlemleri, 
başlarında bir büyük olmadığı 
sürece çocuklar tarafından ya-
pılmamalıdır. 

• Boğulma tehlikesi! Tüm amba-
laj malzemelerini çocuklardan 
uzak tutun. 

• Cihazın, çocukların ulaşamaya-
cağı bir yerde muhafaza edildi-
ğinden emin olun.

 • Çocukların cihazla oynamama-
sına dikkat edin. Örneğin; sıcak 
su musluğunu açarak zarar gör-
memeleri için çocukların erişi-
minden uzak tutun. 

II. CİHAZIN TANITIMI
1. Üst Kapak
2. Isıtma/Güç Lambası
3. Soğutma Derece Ayarı
4. Soğutma Işığı
5. Soğuk Su Güç Düğmesi
6. Sıcak Su Güç Düğmesi
7. Soğuk Su Musluğu

8. Sıcak Su Musluğu
9. Soğuk Su Tankı
10. Sıcak Su Tankı
11. Kompresör
12. Su tutucu
13. Sigorta
14. Kondanser
15. Güç Kablosu
16. Saklama Kabini
17. Kabin Rafı
18. Tahliye Tapası
19. Kabin Kapağı

III. TEKNİK ÖZELLİKLER
Modeli : Trodos SB-27
Gerilim : 220-240V AC
Frekans : 50/60Hz
Isıtma Gücü : 550W
Soğutma Gücü: : 90W
Toplam Güç : 640W
Sıcak Su Derecesi : 85-95oC
Soğuk Su Derecesi : 5-10oC
Soğutma gazı : R134a/36g
Elektrik Koruma : I Sınıf
Klima Sınıfı : ST
Soğutma Akımı : 0,75A

IV. KULLANIM
• Tüm ambalaj ve etiket malze-

melerini çıkarın ve yürürlükteki 
yerel düzenlemelere uygun ola-
rak atın. 

• Cihazın dik konumda ve denge-
li, düz, temiz, kuru ve kaymayan 
bir yüzeyde durduğundan emin 
olun. 

İlk kullanım öncesi hazırlık
• Su damacanasının üzerindeki 

hijyenik etiketi yırtın. Şişeyi su 
sebilinin üst kısmında bulunan 
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su koruyucusunun içine ters şe-
kilde yerleştirin. Su koruyucu-
nun iç merkezi otomatik olarak 
valfi açar ve tıkar. Bu esnada 
şişe hareket ettiği için valfde 
olası su sızıntısını önlemek için 
otomatik olarak kapanacaktır. 

•  Su sebilinin soğuk su ve sıcak 
su olmak üzere iki musluğu bu-
lunmaktadır. 

•  Sıcak su musluğunu itin, şişe 
içinde suyun sıcak su ve soğuk 
su depolarına aktığını göste-
ren baloncuklar oluşacaktır. Su 
akışı sona erene kadar sıcak 
su musluğuna basmaya devam 
edin.

•  İlk kullanımda veya uzun bir 
aradan sonraki ilk kullanımda, 
tankın için doğal su ile 2 kere 
yıkanmalıdır. 

DİKKAT: Yukarıdaki işlemlerden 
sonra cihazın elektrik bağlantısı 
yapılmalıdır. 

Cihazı çalıştırma 
• Sıcak su musluğundan su gel-

diğinden emin olduktan sonra 
cihazı fişe takınız ve sıcak su 
düğmesini açınız. 

• Isıtma göstergesi yanıp sönme-
ye başlayacak ve sıcak su tan-
kındaki su hazır olduğunda ısıt-
ma gösterge ışığı sönecektir. 

• Sıcak su tankındaki suyun sı-
caklığı 80oC’nin altına indiğin-
de sıcak su gösterge lambası 
tekrar yanıp sönmeye başla-

yacaktır. Lamba tekrar söndü-
ğünde sıcak suyunuz hazır ola-
caktır. 

• Eğer cihazınızda sıcak su kul-
lanmak istemiyorsanız, sıcak su 
düğmesini kapalı tutunuz. Bu 
durumda sıcak sı gösterge lam-
bası kapalı olacak ve su normal 
sıcaklıkta olacaktır.

UYARI: Sıcak su musluğundan su 
gelene kadar cihazınızın elektrik 
güç bağlantısını kesinlikle yapma-
yın. Sıcak su musluğundan su ak-
maya başladığında elektrik bağ-
lantısını yapabilirsiniz.
• Soğutma işlemini başlatmak 

için soğuk su düğmesini açınız. 
Soğutma göstergesi ışığı yanıp 
sönmeye başlayacaktır. 

• Soğuk su tankındaki su sıcaklığı 
azalmaya başlayacak ve soğuk 
su hazır olduğunda soğutma 
gösterge ışığı sönecektir. So-
ğutma işlemini durdurmak için 
Soğutma düğmesini kapatınız. 

V. TEMİZLİK VE BAKIM
• Temizlik yapmadan önce, fişi çe-

kerek veya sigortayı kapatarak 
cihazınızın elektrik bağlantısını 
kesin.

• Temizlik için, kesinlikle buhar veya 
buharlı temizlik malzemeleri kul-
lanmayın, doğrudan su sıkmayın. 
Böyle bir durumda buhar veya su 
zerrecikleri cihazınızda elektrik 
akıma olan bölgelere temas ede-
rek kısa devre veya elektrik çarp-
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masına sebep olabilir.
• Cihazınızın dış yüzeylerini, karbo-

nat (yemek sodası) eklenmiş ılık su 
ile ıslatılmış yumşak bir bez veya 
sünger ile temizleyin. Bez veya 
süngeri iyice sıktıktan sonra kul-
lanın. Kesinlikle çizici ve aşındırıcı 
(tiner, çamaşır suyu, toz deterjan 
gibi) malzemeler kullanmayın.

• Su depolarını temizlerken asla 
sağlığa zararlı kimyasal madde 
veya deterjan kullanmayın.

• Yılda bir kere fırça veya elektrik 
süpürgesi ile cihazınızın arka-
sındaki tozları alın. Kondanser 
üzerinde toz veya diğer yabancı 
maddeler kaplamışsa suda ısla-
tılmış yumuşak bez ile temizleyin.

• Cihazı temizledikten sonra ta-
mamen kurulayın.

• Cihazın üzerine yapıştırılmış 
olan tanıtım amaçlı etiket sökü-
lebilir özelliktedir (sökülebilirlik 
süresi 1 yıldır). Bu etiketi sökmek 
için bir köşesinden kaldırıp karşı 
yöne doğru yavaşca çekin. Eti-
kette yırtılmalar oluyorsa kalan 
parçacıkları kazımayın, ıslak bir 
sünger yardımı ile kalan izleri 
nemlendirerek çıkarın.

• Temizlik için gaz, benzin ve ben-
zeri maddeleri kesinlikle kullan-
mayın.

TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal 
kutusu ve bölmeleri ile veya 
cihazın etrafını koruyacak yu-
muşak bir bezle sararak yap-
mak gerekir. Yanlış ambalajla-

ma esnasında plastik parçalar 
kırılabilir, elektrik aksamı zarar 
görebilir.

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, 

kullanım sırasında darbe-
lerden koruyunuz. Çarpma 
veya düşürülme sonucunda 
oluşacak hasarlarda, garanti 
harici işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. ne-
denlerden dolayı satın alı-
nan ve kullanılmayan ürünün 
garanti başlangıcı Stilevs 
Yetkili Servisi tarafında ya-
pılmaktadır. İlk kullanımına 
başlayacağınız gün itibariyle 
bölgenizde bulunan en yakın 
Yetkili Servisimizde Garanti 
Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tari-
hinde muhakkak yetkili sa-
tıcıya (ürününüzü satın al-
dığınız kişi) tasdik ettiriniz 
(Unvan kaşesi ve satış tarihi). 

• Herhangi bir arıza durumun-
da Stilevs Yetkili Servisimize 
şahsen başvurunuz.

• Malın ayıplı olduğunun 
anlaşılması durumunda 
tüketici, 6502 sayılı Tü-
keticinin Korunması Hak-
kında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan; 
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a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim 

isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını is-

teme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli 

ile değiştirilmesini iste-
me,

haklarından birini kullanabilir.
• Tüketici, garantiden do-

ğan haklarının kullanılması 
ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tü-
ketici işleminin yapıldığı 
yerdeki Tüketici Hakem He-
yetine veya Tüketici Mahke-
mesine başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti 
Belgesinin verilmemesi du-
rumunda, tüketici Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Tüketi-
cinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü-
ne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım 
ömrü 10 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres : Yakuplu Mah. Haramidere 
Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, 
Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78  
Faks  : (0212) 876 75 88
Menşei :  P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine 
Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine 
uygun olarak geri dönüşümü 
olan parçalardan oluştuğu 
için çöpe atılmaması 
gerekmektedir. 
Lütfen, bu cihazın geri 
dönüşümünü sağlamak için 
en yakın toplama merkezine 
başvurunuz.
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INSTRUCTIONS MANUAL
Thank you for choosing our product. This instructions manual has 

been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum 
performance from your product. READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY 
BEFORE USING THE APPLIANCE  AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS
I. Important Safety & Usage Instructions
II. General Description
III. Technical Specifications
IV. Using The Appliance
V. Cleaning & Maintenance

I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS
When using electrical appliances, In order to reduce the risk of fire, 
electric shock or injury to persons ,Basic safety precautions should be 
alsofollowed , including the following: Please kindly pay your attention 
to below points:
• The ground wire be connected well.
• Keep children away from the machine to avoid hurting them during 

your usage.
• If the drinker is not yet watered up and the power is switched wrong, 

the machine may be over-heated then. The protection switch will cut 
off the power automatically to protect the heating series. Just waiting 
for 15 minutes, the user can operate the machine normally again 
according to the correct installing process.

• Place the water dispenser on level ground, keep it 15 cm away from the 
Wall to let air through.

• Don’t keep combustibles near the water dispenser, please.
• Don’t turn the tap at will to avoid making a leaking or a water-cut.
• Cut off the power at a long time of no using. Drain the left water in the 

machine. Open the cupboard door of the refrigerator. Clean the drinker 
inside and outside, close the door again after about 2 days and cover 
the machine with a dust cover.

• Pull out the power socket before repairing or maintaining.
• If there are dust and dirt on the condenser surface, use a piece of 

watered soft cloth to clean it up.
• Replacement cord instructions, type attachment. If the supply cord is 

damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
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• The appliance is not to be used by children or persons with reduced 
physical, sensor yor mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

• Children being supervised not to play with the appliance.
• Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in 

structure, clear of obstruction.
• Do not use mechanical devices or other means to accelerate the 

defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
• Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the 

appliance, unless ther are of the type recommended by the manufacturer.
• This appliance is not suitable for outside use.
• The working ambient temperature fort his appliance as 10-43 

centidegree.
• Warning! Please Do not destroy the cooling loop.

II. GENERAL DESCRIPTIONS
1. Upper Lid 11. Compressor
2. Heating/Power Light 12. Waste Water Tank
3. Cooling Temperature Controller 13. Fuse
4. Cooling Light 14. Confender
5. Cold Water Power Switch 15. Power Wire
6. Hot Water Power Switch  16. Storage Cabinet
7. Cold Water Tap 17. Acces Board
8. Hot Water Tap 18. Water Drain Cap
9. Cold Water Tank 19. Cupboard Door
10. Hot Water Tank  

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model : Trodos SB-27
Voltage : 220-240V AC
Frequency : 50/60Hz
Heating Power : 550W
Cooling Power : 90W
Hot Water Temperature : 85-95oC
Cold Water Temperature : 5-10oC
Refrigerant Code and Quantity : R134a/36g
Shock-Proof : I Type
Climate Type : ST
Rated Cooling Current : 0,75A
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IV. USING THE APPLIANCE
• Tear off the hygienic sleeve on the bottle cap of püre water bottle, then 

insert upside down directly on the valve on top of water dispenser.
• Press the water tap tol et off the air in the tank until water comes out. 

Knock the tap for several times in order to prevent the water channel 
from being clogged with air bubbles.

• When the water dispenser is used at the first time or after a long time 
stopping, wash the tank inside for 2 times with püre water.

• It is only after finishing the above processes that you can connect the 
power.

• Turn round the hot water switch (red) at the place of “on” and the red 
light flashes. If you do not want to use hot water, turn the switch at 
“off” and the water coming out is normally warm.

• Turn the cold water switch (blue) round at the place of “on” and the 
green light flashes.

• When the red light turns off automatically, the hot water has got to 
90-95 degrees to be fit for drinking. When the hot water temperature 
is below 80 degrees, the red light flashes and the water is going to be 
heated up automatically.

• When the green light turns off automatically, the cool water temperature 
is below 10°C to be fit for drinking.

• Remove power plug or disconnect from the mains before performing 
any maintenance the machine.

• Do not use steam or any steam cleaner and do not directly spray water 
on the surface of the machine. Otherwise steam or water grains can 
be contacted to electric current of the machine and can caused short 
circuit or electric schock.

•  Clean the surface of the machine with soft cloth or sponge which had 
been soaked with sodium bicarbonated warm water. Use the cloth or 
the sponge after wringing out well. Never use abrasive materials or 
chemical cleaners (such as thinner, bleach, powder detergent)

V. CLEANING & MAINTENANCE
• Do not use noxious chemical materials during cleaning the water tanks.
• Once a year remove the dusts from the back of machine with brush or 

vacuum cleaner. If the condenser had been covered with dust or other 
foreign material, clean it with soaked soft cloth.

• After cleaning the machine, completely dry it.
• Identification label on the machine is removable (detachability time 
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AEEE
This marking indicates that 
this product should not be 
disposed with other household 
wastes throughout the EU. To 
prevent possible harm to 
the environment or human 
health from uncontrolled 
waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the 
sustainable reuse of material 
resources. To return your 
used device, please use the 
return and collection systems 
or contact the retailer where 
the product was purchased. 
They can take this product for 
environmental safe recycling.

is 1 year). Slowly take off one side of the label to the opposite side to 
remove it. If the label is teared do not scratch remaining parts, remove 
them with a soaked sponge.

• Do not use gas, petrol or any similar substances to clean the machine. 
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ELEKTRİK ŞEMASI
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İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78 Faks : (0212) 876 75 88


