
 

 

 



 

 

 

 

Makinenin aşağıda verilen talimatlara göre sırasıyla su ve elektrik bağlantılarını yapınız. (Uyarı: Cihazın 

üzerinde sıcak su musluğunun kontrolünü yapınız, montajlı olmaması durumda montajını yapınız.) 

SU BAĞLANTISI  

Su Giriş Bağlantısı  

Su giriş bağlantısını iki farklı biçimde yapabilirsiniz.  

A) Su filtresinin kullanılması durumunda; malzeme kutusundan çıkan hortumu uygun şekilde bölüp bir 

ucuna 3/8” fittinksi yerleştirip ana şebekeye bağlayınız, diğer ucunu ise su filtresinin giriş kısmına 

bağlayınız. İkiye böldüğünüz hortumun diğer parçasının bir ucunu su filtresinin çıkış kısmına, diğer 

ucunu ise ½” fittinks ile makinenin sol alt köşesinde bulunan su valfine (1) bağlayınız  

B) Ana şebekeden direk bağlantı yapmak için malzeme kutusundan çıkan hortumun bir ucuna 3/8” 

fittinksi takıp ana şebekeye bağlayınız. Diğer ucunu ise ½” fittinks ile makinenin sol alt köşesinde 

bulunan su valfine (1) bağlayınız. 

Su Haznesi Tahliye Bağlantısı  

Su valfinin yanında bulunan vanaya (2)  temin edeceğiniz ½” gider hortumu bağlayıp lavabonun altındaki 

gidere bağlayınız. ( Bu vananın konumu normalde kapalı olmalı ve su haznesinin temizliğinin yapıldığı 

anlarda kullanılmalıdır.) 

 Damlalık Tahliye Bağlantısı  

Damlalığın altındaki gidere malzeme kutusundan çıkan silikon hortumu takıp klipsle sabitleştiriniz. Suyun 

akışını göz önünde bulundurup hortuma eğim verip gidere bağlayınız. (4)   

ELEKTRİK BAĞLANTISI  

Makinenin sağ alt köşesinde bulunan (3) 3×2,5 topraklı fişli kabloyu topraklı prize takınız.   

MAKİNEYİ AÇMA  

Kontrol paneli üzerindeki on-off  butonuna basıp makineyi açınız. Makinenin kontrol panelini bu 

kullanma kılavuzu ile birlikte verilen ekli kontrol paneli kullanma talimatını adım adım okuyarak ayarlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Make water and electrical connections of the machine according to the instructions given below.( Warning: 

Check the hot water tap on the device, if it is not installed, install it.) 

WATER CONNECTİON  

Water Inlet Connection 

You can make the water inlet connection in two different ways. 

A) If a water filter is used; divide the hose coming out of the material box into two pieces. Attach 3/8” 

fittinx to one end of the hose and connect it to the mains. Connect the other end of the hose to the 

inlet of the water filter.Connect one end of the other part of the hose to the out of the water filter. 

Attach 1/2” fittinx to one end of the hose and connect to the water valve(1) 

B) To make a direct connection from the mains, connect the 3/8 ”fittinx to one end of the hose coming out 

of the material box and connect it to the mains. Connect the other end with ½ ”fittinx to the water 

valve (1) located in the lower left corner of the machine. 

 

Connection of Drain From Water Hopper 

Connect the ½ ”drain hose to the valve next to the water valve (2) and connect it to the drain under the sink.( 

The position of this valve should normally be closed and should be used when cleaning the water tank.) 

Dropper Connection 

Attach the silicone hose coming out of the material box to the drain under the dropper and fix it with the clip. 

Consider the flow of water, incline the hose and connect it to the drain (4) 

Electric Connection(3)  

Plug the 3 × 2.5 grounded plug cord (3) in the lower right corner of the machine to a grounded outlet. 

Opening The Machine 

Turn on the machine by pressing the on-off button  on the control panel. Set the control panel of the machine 

step by step, reading the attached control panel operating instructions supplied with this user manual. 

 

 


