
 
 

 

cookmax ist eine Marke der PENTAGAST eG 
Philipp-Reis-Straße 9,   D-36093 Künzell 
Tel: +49 (0) 66 1 / 93 48 3 – 0 / Fax: +49 (0) 66 1 / 93 48 3 - 25 
info@pentagast.de  
www.pentagast.de 
 

Kühlung 
Service-Counter Bain-Marie 

 
Artikel-Nr. 70656018  (CBE711), 

70656019 (CBE714), 70656020 (CBE718) 
 

Handbuch 
 

 



 

Page 1/23 

 
 

CMB711 / CMB714 / CMB718  
 CBE711 / CBE714 / CBE718 / CBEN718  

 CBED714 / CBEDN718 
BAINMARIE 

INSTRUCTION MANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 2/23 

 

 

CONTENTS                     

1.  AIMS AND SCOPE         

2.  RESPONSIBILITIES         

3.  SIGNS           

4.  TECHNICAL DATA (BASIC FEATURES)      

5.  TRANSPORTATION AND INSTALLATION  

6. GENERAL PRINCIPLES     

7.  INFORMATIONS AND EQUIPMENTS RELATED TO PRODUCT   

8. DESCRIPTION OF DEVICE WITH EXPLANATIONS     

9.  REPLACING THE DEVICE AND PREPARING FOR START UP     

INSTALLATION BEFORE ASSEMBLING        

PREPARATION FOR START UP        

FINAL CHECK BEFORE START UP     

10. START UP           

11.  ELECTRICAL DIAGRAM          

12.  MAINTENANCE AND CLEANING        

DAILY MAINTENANCE AND CLEANING   

WEEKLY MAINTENANCE AND CLEANING      

13.  SAFE LIFE          

14. INTERVENTION AFTER FAILURE        

 

   



 

Page 3/23 

     

 
 

 
   1.    AIMS AND SCOPE 

Descriptions for safe use and maintenance of the product 

   2.    RESPONSIBILITIES 

Responsibilities of Product’s Owner: The product’s owner is responsible for applying of 

safety rules stated in this Instruction Manual or getting them applied by delegating his 

authorities and risks, which may arise due to not applying.  The product’s owner is also 

responsible for the periodical maintenance of the machine.  

Responsibilities of the Manufacturers:  The manufacturer is responsible for the risks due 

to manufacturing and assembling faults, even though all requirements stated in this manual 

have been fulfilled. 

   3. SIGNS 

 

WARNING: This sign indicates that it must be complied with the instructions related 

to the subject; otherwise, the risky conditions, in which there can occur some 

damages and dangers 

 

CAUTION: This sign indicates any risky conditions, which can cause damages in 

material and injuring of people, provided that one does not pay attention and states 

that one must be careful. 

 

DANGER: This sign indicates high risky conditions in which people can be injured, 

provided that one does not pay attention and the rules always to be complied with.  

 

DANGER: This sign indicates high risky conditions in which the people can be injured 

or can die due to electrical shock.   

 

Equipotential connection terminal  

(If necessary, it must be connected to other equipment to make equal the potential) 
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4. TECHNICAL DATA 

      
MODEL 

 
DIMENSION 
(mm) 

ENERGY 
 

   POWER 
(kw) 

POWER 
SUPPLY 

CABLE 
(mm²) 

GROSS 
 kg 

GROSS 
M3 

CMB711 1150x800x850
/1290 ELECTRIC 2,016 220V֊230

V,50Hz 3X1,5 121 0,96 

CMB714 1470x800x850
/1290 ELECTRIC 3,024 

220V֊230V,
50Hz 

3X1,5 
145 1,20 

CMB718 
1800x800x850
/1290 ELECTRIC 3,032 

220V֊230V,
50Hz 

3X1,5 
188 1,42 

CBE711 
1150x700x850
/1290 ELECTRIC 1,616 

220V֊230V,
50Hz 

3X1,5 
121 0,96 

CBE714 
1400x700x850
/1290 ELECTRIC 2,424 

220V֊230V,
50Hz 

3X1,5 
145 1,20 

CBE718 
1800x700x850
/1290 ELECTRIC 2,432 

220V֊230V,
50Hz 

3X1,5 
169 1,42 

CBEN718 1800x700x850
/1290 ELECTRIC 2,416 

220V֊230V,
50Hz 

3X1,5 
149 1,31 

CBED714 1470x700x850
/1290 ELECTRIC 4,424 

220V֊230V,
50Hz 

3X1,5 
164 1,20 

CBEDN718 
1800x700x850
/1290 ELECTRIC 4,416 

220V֊230V,
50Hz 

3X1,5 
184 1,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 5/23 

 

5. TRANSPORTATION AND INSTALLATION  

 

During transportation, take necessary precautions against the risk of falling down 

and being turned upside down for the product.  

 
Place the product onto a flat and solid ground.  

 

Do not install the product near the flammable and explosive materials and do not 

keep any flammable and explosive material near the furnace, while it is working.  

 

Keep surely a fire extinguisher near the furnace and check whether the periodical 

checking of the fire extinguisher has been implemented or not.     

 

6.  GENERAL PRINCIPLES  

 The users agree and accept to be in conformity with all requirements included in using 

manual, otherwise the machine shall be deemed OUT OF GUARANTEE COVERAGE.  

 The user also accepts that he/she was fully informed about the limited guarantee liability.  

 Any living body or any object should not be placed on machines. In addition, any living body 

should not be put inside the machines.  

 It should not be allowed the children or any other unauthorized persons to operate the 

machines.  

 Any electrical operating machines should be cleaned after the required electrical connections 

switched off.   

 The electrical products should never be operated if any sufficient grounding installation had 

not been practiced in addition; the LEAK CURRENT RELAY and fuse groups had not been 

installed in control box supplying the electrical energy to the machine.  

 The cover of any machine should not be opened during the period of working. 

 Be careful not to squeeze your hands while closing the covers.  

 The machines and covers should not be treated as step or ladder in any case.  

 The electrical devices should never be washed in the manner of spraying water. They should 

be cleaned by means of rubbing after switching the power off the power had been switched 

off.  

 Any scratchier or stripper tools should not be used during the cleaning.   
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 This manual verifies all machines were tested and the required security controls were done in 

due diligence so delivered under operating conditions.  

 Use rubber gloves during the cleaning and maintenance practices procedures  

 Do not remove the labels and panels of the devices.  

 In order to ensure efficient operation of the machines including electrical water  heating 

process and to minimize the energy costs, you should provide the machine with 50 °C water. 

In addition, softened water under 15 °Fr hardness should also be used to expand the life of 

your machines. If you do not have such required softened water then you should use a 

separate water softener device.  

 The manufacturer shall not be responsible for any possible printing mistakes included in both 

manual and machine introduction leaflet.  

 The manufacturer reserves the right to make any modification or amendments partially or 

entirely on any part of machine, if it considers necessary or beneficial or to be in favor of user 

or product without any previous notification. Besides, the producer guarantees that the 

fundamental functionality and security specifications of the machines should also be kept as 

required 

 In the event of any fault, switch off all electric/Water connections then apply to the 

authorized service staff.  

 Power cord must be min. H05RN-F type. 

 Cable diameter must be min. 3x1.5 mm2 

 Grounding line must be continuously checked. 

 Water Level : Max. Level : 2 points , Min Level : 1 points 

7. INFORMATIONS AND EQUIPMENTS RELATED TO PRODUCT  

A. Description Catalogue 

B. User/Maintenance/Assembling Manual  

C. Guarantee Document  

Dear Customers, please check the above written auxiliary equipment to be given with the 

machine on delivery. If you notice any damage or loss occurred during the transportation then 

you should request the transporter to issue any written report including the relevant damage or 

loss.   
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8. DESCRIPTION OF DEVICE WITH EXPLANATIONS  

The device have wholly manufactured regarding to hygienic standards.  

Outside, inside and all surfaces contacting to the food of the device have been manufactured 

completely AISI 304 (Cr-Ni 18/10) stainless steel material.  

 The legs are in adjustable feature and manufactured by stainless steel material.  

For the insulation purposes, glass- wool and stone–wool have been used. Thanks to this 

application, wasting of   energy can be able to prevent.  

Electrical operated devices have been secured completely by means of thermal and electrical 

relays.   

Accesses to control panel, maintenance and checking have been facilitated. 

Electrical components and cable are complied with  the relevant standards.  

9. REPLACING THE DEVICE AND PREPARING FOR START UP     

   INSTALLATION BEFORE ASSEMBLING 

 Open the packing of the device and remove all protective tapes.      

 Opening the cover of the device, take out the instruction manual and guarantee document.  

 Place the devices with adjustable legs by adjusting their legs and the device with fixed legs by 

aligning the ground.     

 Make the grounding connection thoroughly. 

 Be sure that the energy supplied. 

 Authorized and certificated people must make all these connection.   

 Now, your device is ready for use.  

PREPARATION FOR START UP  

 Assuming that electrical installation connections have already made by competent 

technicians, the user must implement the following simple inspections 

 Be sure that in electrical operated devices, the electricity current has been supplied in 

adequate features as stated in TECHNICAL DATA and grounding connection has been 

complemented. .  

 Read the instruction and maintenance manual absolutely.  
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 FINAL CHECK BEFORE START UP 

 The users should fulfill the following last-controls by accepting  the required couplings of 

fresh water, electric, wastewater , installations to be carried out by the authorized technicians;  

 You must be sure that the power supply and grounding installation are ensured as required 

in leaflets of electrical equipment.  

 You must be sure that the feeding water has been installed and the water vane is turned on.  

 You must be sure that the wastewater installation was done properly and discharging hose 

was coupled with discharging pipe tightly. 

   10. START UP 

 The figures of control panel on the devices have been shown. According to these figures, as 

earlier mentioned, the device, whose electrical connection was made fully and correctly, is 

operated by turning on control switches. (thermostat)   

 “A” switch (main switch) on the device, whose electrical connection was made, is brought into 

“1” position. Then, adjusting the thermostat to the desired temperature. 

 When the thermostat lamp lights off,  it means that the heater has reached desired 

temperature     

 While the devices are in operation, do not keep burning material (plastic bags, table napkin, 

clothe etc.) near them. 

 When the thermostat lamp lights off,  it means that the heater has reached desired 

temperature    

 Do not operate the device out of the liquid levels which are mentioned on the table 

 After using the device, bring all control switches in to “0” position and switch off electric 

energy. 

 While device is in operation, the device, heater, top side and front panels reach to high 

temperature. Do not touch these parts in no way. 
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11. ELECTRIC DIAGRAM 

BTEB718

S - On Off Switch
T - Thermostat (30-120 °C)

H - Signal Lamp
R - Resistance (3x800 W)
220 - 230 V AC 50 Hz

BTEB714

S - On Off Switch
T - Thermostat (30-120 °C)

H - Signal Lamp
R - Resistance (3x800 W)
220 - 230 V AC 50 Hz

BTEB711

S - On Off Switch
T - Thermostat (30-120 °C)

H - Signal Lamp
R - Resistance (2x800 W)
220 - 230 V AC 50 Hz

NOTE : HEATING ELEMENTS WITH SAFETY SYSTEM 
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12. MAINTANCE AND CLEANING 

Implement the following periodical maintenance so that the product should work in safe and long 

life   

DAILY MAINTANCE AND CLEANING 

 Device must be cleaned every day after use, after being sure that it is completely cooled 

down.    

 Cleaning must be made by a clean wet cloth by wiping the device.  It is recommended that 

stainless steel surfaces should be wiped by inox cleaners.  

WEEKLY MAINTANCE AND CLEANING 

 During cleaning, do not use sharp edged, cutting and drilling tools such as scraper, emery in 

no way.   

 Cleaning must not be done by spraying the water onto the device in no way.  

 If the device is used together with another device side by side, both devices must be 

cleaned parting them from their jointed places without damaging the electrical connections.  

13. SAFE LIFE  

The safe life of the product is 5 years.  

14. INTERVENTION AFTER FAILURE  

FAILURES / CAUSES 

• There is no heating.  

1) Be sure that the energy supplied to the device.   

2)  Be sure that 0-1 switch is in open position. 

3) Be sure that thermostat is open. 
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   1. AMAÇ ve KAPSAM 

Ürünün güvenli kullanımı ve bakımının anlatımı  

2. SORUMLULUKLAR 

Ürün Sahibinin Sorumlulukları : Ürün sahibi bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik 

kurallarının uygulanmasından veya yetkilerini devrederek uygulatılmasından ve uygulanmama 

sonucunda oluşacak risklerden sorumludur. Ayrıca ürünün periyodik bakımlarından sorumludur. 

Üreticinin Sorumlulukları : Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm unsurların yerine getirilmesi 

sonucunda imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan risklerden sorumludur. 

3.  SİMGELER 

 

UYARI  : Bu sembol konu ile ilgili verilen talimatlara uyulması gerektiği, uyulmadığı 

taktirde hasar ve tehlikelerin oluşabileceği risk durumlarını belirtmektedir. 

 

DİKKAT : Bu sembol, dikkat edilmediği taktirde kişilerde yaralanma veya 

malzemede hasara yol açabilecek riski belirtmektedir. Dikkatli olunması gerektiğini 

belirtir. 

 

TEHLİKE : Bu sembol kişilerin yaralanabileceği yüksek riski göstermektedir. Daima 

uyulması gereken kuralları belirtir. 

 

TEHLİKE : Bu sembol kişilerin elektrik çarpmalarından dolayı yaralanabileceği veya 

ölebileceği yüksek riski göstermektedir.  

 

TERMİNAL TOPRAKLAMASI : Yan yana kullanılan cihazlarda birbirleri ile 

topraklanması gerektiğini belirtir. 
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4. TEMEL ÖZELLİKLER 

 
MODEL 

ÖLÇÜLER 
(mm) ENERJİ 

 
GÜÇ 
(Kw) 

GERİLİM KABLO 
(mm²) 

AĞIRLIK 
kg 

HACİM 
M3 

CMB711 1150x800x850/1290 ELEKTRİK 2,016 220V֊230V,50Hz 3X1,5 121 0,96 

CMB714 1470x800x850/1290 
ELEKTRİK 

3,024 220V֊230V,50Hz 3X1,5 145 1,20 

CMB718 1800x800x850/1290 
ELEKTRİK 

3,032 220V֊230V,50Hz 3X1,5 188 1,42 

CBE711 1150x700x850/1290 
ELEKTRİK 

1,616 220V֊230V,50Hz 3X1,5 121 0,96 

CBE714 1400x700x850/1290 
ELEKTRİK 

2,424 220V֊230V,50Hz 3X1,5 145 1,20 

CBE718 1800x700x850/1290 
ELEKTRİK 

2,432 220V֊230V,50Hz 3X1,5 169 1,42 

CBEN718 1800x700x850/1290 
ELEKTRİK 

2,416 220V֊230V,50Hz 3X1,5 149 1,31 

CBED714 1470x700x850/1290 
ELEKTRİK 

4,424 220V֊230V,50Hz 3X1,5 164 1,20 

CBEDN718 1800x700x850/1290 
ELEKTRİK 

4,416 220V֊230V,50Hz 3X1,5 184 1,42 
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5. ÜRÜNÜN TAŞINMASI VE KURULMASI  

 

Ürünün taşınması esnasında düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri 

alın. 

 
Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. 

 

Ürünü yanıcı ve patlayıcı maddelerin yakınına kurmayın ve fırın çalışırken yakınında 

yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın. 

 

Ürünün yakınında mutlaka yangın söndürücü bulundurun. Ve yangın söndürücünün 

periyodik kontrollerinin yapılmış olduğunu kontrol edin. 

 

6. GENEL KURALLAR VE UYARILAR 

 Kullanıcılar kullanma kılavuzlarında belirtilen kurallara uymayı ve bu kurallara uymadıkları 

taktirde cihazlarının GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA kalacağını kabul etmiş sayılır. 

 Kullanıcı sınırlı garanti sorumluluğu bilgisinin kendine verildiğini de kabul etmiş sayılır. 

 Cihazların üzerine ve içine herhangi bir canlı yada cansız madde koyulmamalıdır.  

 Çocukların ve bilgisiz, ehliyetsiz kişilerin cihazı kullanmalarına izin ve imkan verilmemelidir. 

 Elektrik çalışan cihazların tüm temizlik işlemleri cihazların elektrik bağlantıları kesildikten 

sonra yapılmalıdır. 

 Elektrikle çalışan ürünler; tekniğe uygun, yeterli bir topraklama tesisatı yapılmadan ve 

elektrik enerjisi sağlayan kumanda panosuna KAÇAK AKIM RÖLESİ ve sigorta grupları monte 

edilmeden kesinlikle çalıştırılmamalıdır. 

 Kapaklı cihazların kapağı cihaz işlem halindeyken kesinlikle açılmamalıdır.  

 Kapaklı cihazların kapağını kapatırken elinizi sıkıştırmamak için dikkat edilmelidir. 

 Cihazlar ve kapakları bir iş yapmak için basamak ve iskele olarak kullanılmamalıdır. 

 Elektrikli cihazlar asla üzerine direkt tazyikli su ile yıkanmamalıdır. Temizlik enerji kesildikten 

sonra silerek yapılmalıdır. 

 Temizlik esnasında kazıyıcı, çizici aletler kullanılmamalıdır. 

 Bu kitapçık tüm cihazların emniyet kontrollerinin yapılmış tam olarak test edilmiş ve çalışır 

durumda teslim edildiğini gösterir. 

 Temizlik ve bakım işlemi sırasında plastik eldiven kullanınız. 
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 Cihazların etiketini, panellerini sökmeyiniz.  

 Elektrikli su ısıtma işlemi içeren cihazlarınızı verimli kullanmak, enerji giderlerini minimuma 

indirmek için 50 °C sıcaklıkta su ile besleyiniz. Ayrıca cihazlarınızın ömrünü uzatmak için 

mutlaka 15 °Fr sertlikte yumuşatılmış su kullanınız. Suyunuz bu yumuşaklıkta değilse, su 

yumuşatma cihazı kullanınız.                                         

 İmalatçı, cihazla birlikte verilen kullanma kılavuzu ve cihaz tanıtım broşüründe yar alan 

basım hatalarından sorumlu değildir. 

 Üretici firma ürün üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca 

güvenlik özelliklerinin muhafaza edileceğini de garanti eder. 

 Arıza halinde cihazların Elektrik/Su bağlantılarını kesip, kapatarak yetkili servislere 

başvurunuz. 

 Güç kablosu özelliği en az H05RN-F olmalıdır.  

 Kablo kesiti min. 3X1,5 mm2 olmalıdır. 

 Topraklama hattı kontrol edilmelidir. 

 Su seviyesi : 2 nokta maksimum seviye , 1 nokta minimum seviye. 

7. ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLENLER 

A. Tanıtım Broşürü 

B. Kullanma/Bakım/Montaj Kılavuzu 

C. Garanti Belgesi 

Sayın müşterimiz teslimat anında lütfen yukarıdakileri kontrol ediniz. Teslim aldığınız cihazlarda 

nakliye ile ilgili bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar var ise nakliyeci ile birlikte bir hasar 

tespit tutanağı tutunuz. 

 

8. CİHAZ TANITIMI VE ACIKLAMASI 

Cihazlar tümüyle hijyen standartları dikkate alınarak imal edilmiştir. 

Dışı, içi ve gıda ile temasta olan tüm ekipmanlar ve yüzeyler tamamen AISI 304(Cr-Ni 18/10) 

paslanmaz çelik saçtan imal edilmiştir. 

Yalıtımda camyünü ve taş yünü kullanılmaktadır. Bu uygulama ile enerji israfı engellenmektedir. 

Ayaklar ayarlanabilir özellikte ve paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 

Elektrikle çalışan cihazlar termik ve elektrik koruyucularla tam bir emniyet altına alınmıştır. 

Elektrik panosuna ulaşmak, bakım ve kontrol etmek çok kolaylaştırılmıştır. 

Elektrikli elemanlar ve kablolar Avrupa standartlarına göre güvenlik tüzüklerine uygundur.  
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9. CİHAZIN YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞMAYA HAZIRLANMASI 

MONTAJ ÖNCESİ TESİSAT HAZIRLIĞI 

 Cihazın ambalajını açınız. Bütün yapışkan artıklarını  temizleyin. 

 Cihazın kapağını açarak, kullanma kılavuzunu ve garanti belgesini alınız. 

 Ayakları ayarlanabilen tiplerin ayaklarını ayarlayarak, sabit ayaklı tipleri ise zemini düzelterek 

yerleştiriniz. 

 Topraklama bağlantısını sağlıklı bir şekilde yapınız.  

 Enerji bağlandığından emin olunuz. 

 Tüm bu bağlantılar ehliyetli yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. 

 Cihazların çalıştırılması için gerekenleri yapmanız koşuluyla cihazınız çalışmaya hazırdır. 

ÇALIŞMAYA HAZIRLAMA 

 Elektrik tesisat bağlantılarının uzman teknisyenler tarafından yapıldığı kabul edilerek; 

kullanıcılar aşağıdaki basit kontrolleri yapmalıdır. 

 Elektrikle çalışan cihazlarda broşürlerde belirtilen yeterli özelliklerde elektrik sağlandığından ve 

topraklama bağlantısı yapıldığından emin olunuz. 

 Kullanma ve bakım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. 

ÇALIŞTIRMAK İÇİN SON KONTROL 

 Su, elektrik, pis su gibi cihaz için gerekli tesisat bağlantılarının uzman teknisyenler tarafından 

yapıldığı kabul edilerek kullanıcılar aşağıdaki basit kontrolleri yapmalıdır. 

 Elektrikle çalışan cihazlarda kılavuzda belirtilen yeterli özelliklerde elektrik sağlandığından ve 

topraklama bağlantısının yapıldığından emin olunuz. 

 Su besleme bağlantısının yapıldığından emin olunuz. 

 Pis su bağlantısı gereken cihazlarda pis su bağlantısının yapıldığından, boşaltma hortumunun 

boşaltma borusuna iyice bağlandığından emin olunuz. 

10. ÇALIŞTIRMA 
 

 Kontrol Paneli bölümünde cihazların üzerinde bulunan kontrol panellerinin şekilleri 

gösterilmiştir. Bu şekillere göre, elektrik bağlantıları daha önce anlatıldığı gibi tam ve doğru olarak 

yapılan cihaz, kontrol anahtarlarının çevrilmesi ile çalıştırılır.  

 Elektrik bağlantıları yapılan cihaz, üzerinde yer alan “A” açma kapama anahtarı “1” konumuna 

getirilir.  
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 İstediğimiz sıcaklığa ayarlanan termostat ışığı söndüğü anda cihaz istenen sıcaklığa gelmiş 

demektir.  

 Cihaz işlem halindeyken yakınında yanıcı maddeler (naylon torba, peçete, kumaş vb..) 

bulundurmayınız. 

 Tabloda belirtilen sıvı seviyeleri dışında çalıştırmayınız. 

 Kullanımdan sonra tüm kontrol anahtarlarını “off” konumuna getirip, elektrik enerjisini kesin. 

 Cihaz çalışırken cihaz, ısıtıcı, üst bölüm ve ön yüzey yüksek sıcaklığa ulaşır. Bu bölümlere 

dokunmayın.  

KONTROL PANELİ 
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11. ELEKTRİK ŞEMASI 

BTEB718

S - Açma Kapama Anahtarı
T - Termostat (30-120 °C)

H - Sinyal Lambası
R-Rezistans (3x800 W)
220 - 230 V AC 50 Hz

BTEB714

S - Açma Kapama Anahtarı
T - Termostat (30-120 °C)

H - Sinyal Lambası
R- Rezistans (3x800 W)
220 - 230 V AC 50 Hz

BTEB711

S - Açma Kapama Anahtarı
T - Termostat (30-120 °C)

H - Sinyal Lambası
R - Rezistans (2x800 W)
220 - 230 V AC 50 Hz

NOT: REZİSTANSLAR EMNİYET SİSTEMLİDİR. 
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12. BAKIM 

Ürünün güvenli ve uzun ömürlü çalışması için aşağıdaki periyodik bakımları uygulayınız. 

   GÜNLÜK BAKIM 

 Cihaz her gün kullanım sonrası, tamamen soğuduğundan emin olunduktan sonra 

temizlenmelidir. 

 Temizlik nemli temiz bir bez ile silerek yapılmalıdır. Paslanmaz yüzeylerin inox temizleyiciler 

ile silinmesi tavsiye edilir. 

   HAFTALIK BAKIM 

 Temizlik sırasında kesinlikle, zımpara, spatula gibi sivri kesici veya delici aletler 

kullanılmamalıdır.  

 Kesinlikle cihazın üzerine su tutularak temizlik yapılmamalıdır. 

 Cihaz başka bir cihaz ile yan yana kullanılıyorsa, iki cihaz birleşim yerlerinden ayrılarak 

elektrik bağlantılarına zarar vermeden temizlenmelidir. 

13. GÜVENLİ KULLANIM ÖMRÜ 

Ürünün güvenli ömrü 5 Yıldır.  

14. ARIZA SONUCU MÜDAHALE 

ARIZALAR / NEDENLERİ 

• Isıtma olmuyor 

1. Cihaza enerji geldiğinden emin olunuz. 

2. 0-1 Açma kapama anahtarının açık olduğundan emin olunuz. 

3. Termostatın açık olduğundan emin olun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6

8

7

1

5

4-3

4-2

4-1

3-4

3-3

3-2

2- M6x20 ÖZEL CİVATA

ÖZEL CAM BAĞLANTI 
CİVATA (M6x12) VE SOMUNU

3-1

CAM CONTASI3-2

3-3 KÖŞE BAĞLANTI PARÇASI

3-4 ÖZEL CAM BAĞLANTI 
CİVATA (M6x7) VE SOMUNU 4 ADET

2 ADET

24 ADET

2 ADET

2 ADET

M6 TAŞIYICI MİL (ORİNGLİ)4-1 4 ADET

CAM TUTUCU L PARÇA4-2 2 ADET

4-3 CAM SABİTLEME CİVATASI 2 ADET

AKSESUARLAR

YAN CAM (K=6 mm)6- 2 ADET

ÜST CAM  1110x265x10 mm7- 1 ADET

8- ARA CAM  1080x250x10 mm.

BOMBE CAM  1100x455x6 mm.9-

M6x12 ÖZEL CİVATA5- 6 ADET

6 ADETCAM YATAK PARÇASI      
(2 CİVATA İLE MONTE)

1-

3-1

1 ADET

1 ADET

2 ADET10- KAPAK CAMLARI 
432x560x4 mm. ve 455x560x4 mm.

PLASTİK TOP KULP VE CİVATA11- 2 ADET

1 ADETKABLO GEÇİŞ BORUSU 12-

9

13- AYDINLATMA KUTUSU 1 ADET

13

1 ADETALÜMİNYUM SÜRGÜ PROFİL         
(2 CİVATA İLE MONTE)

14-

14

11

12

2

* 6 NO.LU CAMLAR 1 NO.LU PARÇALAR ÜZERİNE MONTE EDİLİR.

* 10 NO.LU KAPAK CAMLARI ÜZERİNE 11 NO.LU PLASTİK KULPLARIN BAĞLANTISI YAPILARAK

* 13 NO.LU ELEKTRİK KUTUSU 7 NO.LU CAMA 2 NO.LU CİVATA İLE MONTE EDİLİR.

* 7 NO.LU CAM VE 9 NO.LU CAM, 3 NO.LU BAĞLANTI GRUBU İLE 1 NO.LU PARÇALAR ÜZERİNE

* 8 NO.LU CAM, 4 VE 5 NO.LU BAĞLANTI GRUPLARI İLE MONTE EDİLİR.

MONTAJ TALİMATI

* 12 NO.LU BORU İÇERİSİNDEN ELEKTRİK KUTUSU KABLOSU GEÇİRİLEREK BANKO ÜZERİNDEKİ 

 6 NO.LU VE 7 NO.LU CAMLARA MONTE EDİLİR

YERİNE MONTE EDİLİR.

 BANKO ÜZERİNDEKİ 14 NO.LU PARÇA ÜZERİNE MONTE EDİLİR.

5




