
   

Montaj ve Servis taleplerinizi için Aşağıdaki linki kullanarak form doldurabilirsiniz. 
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MONTAJ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER  HAZIRLIKLAR 

 
Genel Uyarılar: 
 
 Sadece firmamız tarafında satışı yapılmış cihazlar için montaj ve servis hizmeti verilir. 
 Ambalaj mutlaka yetkili servis tarafından açılmalıdır. 
 Cihazın ambalajında hasar mevcut ise sorumlu kargo firmasından rapor alınmalı veya satıcı firma ile 

temasa geçilmelidir. 
 Cihaz bağlantıları firmamız tarafından yönlendirilen yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Firmamız 

tarafından montaj işlemi yapılmayan cihazlar garanti harici işlem uygulanır. 
 Kullanım hatalarından kaynaklı problemler,  su ile temas halindeki yedek parçalar üzerinde oluşan         

( kireçlenme ) hasarlarda garanti geçersiz kalır. 
 Garanti sadece, işçilik ve fabrikasyon hatalarına karşı Bir yıl  ( 1 ) geçerlidir. 
 
Elektrik Tablosu: 

Model Voltaj  Güç kW Amper  Kablo Kesiti Kaçak Akım Rölesi 

Mypesso Auto 220-240V 50/60Hz   1,7 kW 16 A   3 x 2,5 mm² 30 mA 

 
 Elektrik problemlerinden kaynaklanan hatalar ve hasarlarda garanti geçersiz olur. 

  
 
Su Tablosu: 

Model Su Basıncı Su Giriş  Drenaj Çapı  Su sertliği  Drenaj Yüksekliği 
Mypesso Auto 2 - 3 kg/cm2 ATU ¾  Soğuk su Ø 50 mm  2°dF  50 cm 

Mypesso Auto Dahili Su Tankı 8 Litre  *** *** 2°dF *** 

Mypesso Auto Harici Su Tankı ¾  Soğuk su *** 2°dF *** 
 

 Dâhili su tankı kapasite 8 litre. 
 Harici su takından  ( damacana ) çekme özelliği. 
 Şebeke ve arıtma sistemine bağlantı seçeneği. 
 Atık su haznesi mevcut. 
 İsteğe bağlı drenaj ( kirli Su ) bağlantısı  
 Gün sonunda kahve gurubu ve süt gurubu yıkama programı  
 Otomatik kısa yıkama programları 
 Su sertliği 2°dF den fazla ise cihaza uygun su arıtma sistemi yapılmalıdır. 
 Su basıncı 2 -3 kg/cm2 ATU olmalıdır.  Düşük veya yüksek ise basınç ayarlayıcı takılmalıdır.  
 Montaj Öncesinde, cihaza uygun musluğu veya vana takılı hazır olmalıdır. 
 Drenaj  (Atık su ) cihazın konulduğu zemin seviyesinin altında ulaşılabilir konumda olacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Tıkanma olmamasına dikkat edilmelidir.  
 Tüm bağlantıların geçiş yönlerindeki Ø 40 mm çapındaki geçiş noktalarının kesme veya delme işlemleri 

montaj öncesinde hazır durumda olmalıdır. 
 

                                                 
 

 
 

Montaj ve Servis formu doldurmadan önce, lütfen tüm maddelerin tam ve eksiksiz yapılmış olduğuna dikkat 
edin. Maddelerin her hangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj 

yapılamaz ise ikinci servis hizmetinde “yol ve saat ücreti” müşteriden talep edilecektir. 
 


