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Değerli Müºterimiz,
Bluelight’ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli
müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik
önlemleri planlanarak üretilmiºtir. Ürünlerimizden maksimum verim alabilmek için kullanım
kılavuzunda belirtilen talimatları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız. Kullanım kılavuzunda
bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyacınız olabileceğinden lütfen ürün kutusu ile
birlikte muhafaza ediniz.
Bluelight Çağrı Merkezi 444 8 258 & 0850 321 2583 no’lu telefon numarası ile
hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde
doğrudan bu numaraları arayarak ya da destek@bluelight.com.tr adresine mail
göndererek müºteri hizmetlerimizden teknik destek ve yardım alabilirsiniz.
Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerektiğinde baºvurabilirsiniz. Bu kullanım
kılavuzu Akülü Vidalamanın kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satıº sırasında
yeni alıcıya teslim edilmelidir.
GİRİª / GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği çok önemlidir. Akülü Vidalamayı güvenle kullanmak önemli bir
sorumluluktur. Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi almanıza yardımcı olmak için
etiketlerde ve bu kılavuzda iºletim prosedürleri ve diğer bilgiler tarafınıza sunulmuºtur. Bu bilgiler
size ve çevrenizdekilere zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur. Benzer
özellikte farklı Akülü Vidalama kullanımı konusunda bilginiz olabilir, ancak kullanım kılavuzunu
lütfen dikkatli bir ºekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzu satın almıº olduğunuz Bluelight Akülü
Vidalamadan en iyi performansı almanız için hazırlanmıºtır.
ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR.
HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜªTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜªME
SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAªMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE
ÜCRETSİZ ALINIP GEREKLİ İªLEMLER YAPILDIKTAN SONRA YİNE ANLAªMALI OLDUĞUMUZ
KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.
Tabi ki sizi Akülü Vidalamanın kullanımı ve bakımı hakkındaki tüm tehlikeler konusunda
uyarmak mümkün değildir. Bu konuda kendi karar mekanizmanızı kullanmalısınız ve
verdiğiniz kararların sorumlulukları tarafınıza ait olacaktır.
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ÖNEMLİ NOT
Üretici her zaman ürünlerin tasarım ve kalite olarak daha ileriye taºımak amacındadır.
Bu nedenle, her ne kadar bu kılavuz basıldığı tarih itibariyle cihazın en güncel yapısına
uygun olarak geliºtirildiyse de, bu kılavuz ve makineniz arasında bir takım farklılıklar
olabilir. Üretici önceden bildirmeksizin kullanım kılavuzunu revize etme hakkına
sahiptir, çeviri / yazı hatalarında yasal bir sorumluluk üstlenmez. Bu sebepten dolayı
ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna mahal vermemek için, herhangi bir uygulama ya
da özellik konusunda oluºabilecek sorularla ilgili olarak lütfen müºteri hizmetleri
yetkililerimiz ile iletiºime geçiniz.
Daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.
İlk kullanımdan önce, güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
• Ürünü paketinden çıkartırken paket içeriğini kontrol edin.
• Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme iºlemine tabi tutulması gereken değerli geri
dönüºüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, plastikler, yağ ve benzeri maddeler doğaya
ulaºmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılarına
teslim edin.
AKÜLÜ VİDALAMANIN GÜVENLİĞİ / ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ
Akülü Vidalama sadece amatör / ev kullanımı için tasarlanmıº bir cihazdır, profesyonel
kullanım amacı ile üretilmemiºtir. Muhtemel birçok yaralanma bu kılavuzdaki talimatlar
izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en
iyi yolları sonraki sayfalarda açıklanmıºtır.
DİKKAT!
Satın almıº olduğunuz Blueligth Akülü Vidalama amatör amaçlı kullanım için tasarlanmıºtır.
Asla profesyonel ve ticari amaçlı kullanım için uygun ve yeterli değildir. Amacı dıºında
kullanılması ürünün garanti kapsamı dıºı kalmasına neden olur.
OPERATÖR SORUMLULUĞU!
AKÜLÜ VİDALAMA ÇALIªMA SIRASINDA YÜKSEK HIZLA DÖNDÜĞÜNDEN MANDREN
KISMINI TUTMAYINIZ. ÜRÜNÜN KULLANILDIĞI ALANLARDA OLUªABİLECEK DEFORMASYON,
ARIZA VB. DURUMLARDA SORUMLULUK KULLANICIYA AİT OLACAKTIR.
ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE
MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIªINDA,
ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDEHALELER
ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIªI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.
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ÜRÜN TANITIMI
1. Mandren
2. Tork (Güç) Kontrol Mekanizması
3. İleri / Geri / Kilit Düğmesi
4. Hız Kontrollü Tetik
5. Batarya
6. Batarya Çıkartma
Mandalı
7. ªarj Ünitesi
8
8. ªarj Adaptörü
9. Yardımcı Kılavuz Iºığı
10. Taºıma Çantası
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PAKET İÇERİĞİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ana Ünite
Batarya
ªarj Ünitesi
ªarj Adaptörü
Taºıma Çantası
Vidalama Uçları ve Uzatma Aparatı

GENEL GÜVENLİK KURALLARI
UYARI! Tüm talimatları okuyup, anlayın. Aºağıda belirtilen bütün talimatlara uymamanız
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi kiºisel yaralanmalara yol açabilir.
ÇALIªMA ALANI
1. Çalıºma alanınızı temiz tutun ve iyi aydınlatın. Dağınık tezgahlar ve karanlık alanlar
kazalara sebebiyet verir.
2. Elektrikli aletleri yanıcı sıvı, gaz veya toz gibi maddelerin bulunduğu patlayıcı ortamlarda
çalıºtırmayın. Unutmayın ki elektrikli aletler tozları veya dumanları tutuºturabilecek kıvılcımlar
meydana getirir.
3. Elektrikli aletlerle çalıºırken etrafta insanları, çocukları ve hayvanları uzak tutun. Dikkatinizin
dağılması, kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
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ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
1. Cihaz ºarj edilirken yalnızca topraklı prizde kullanılmalıdır. Toprak korumalı olmayan
prizlerde kullanılması kullanıcıya, cihaza ve elektrik tesisatına zarar verebilir.
2. Cihazın kullanımı sırasında boru, radyatör, ocak ve buzdolabı gibi topraklı yüzeylerle
vücut temasından kaçının. Vücudunuz topraklandığında elektrik çarpması riski artar.
3. Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak ortamlara maruz bırakmayın. Elektrikli bir alete su
girmesi elektrik çarpması riskini arttırır.
4. ªarj adaptörüne zarar vermeyin ve cihaz fiºini prizden çıkartırken ºarj adaptöründen
tutarak çekiniz. Cihazın herhangi bir parçası hasar almıºsa cihazı kullanmayınız ve Müºteri
Hizmetilerimiz ile iletiºime geçiniz.
KİªİSEL GÜVENLİK
1. Elektrikli bir aleti çalıºtırırken dikkatli olun, yaptığınız iºe özen gösterin ve sağduyulu
davranın. Yorgun olduğunuzda ya da ilaç, alkol etkisi altındayken elektrikli bir aleti kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken en ufak bir dikkatsizlik ciddi kiºisel yaralanmalara yol açabilir.
2. Uygun bir ºekilde giyinin. Bol kıyafetler giymeyin veya takı takmayın. Uzun saçlarınızı
bağlayın. Saçınızı, kıyafetlerinizi veya eldivenlerinizi hareket eden parçalardan uzak tutun.
Bol kıyafetler, takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
3. Yanlıºlıkla çalıºtırmaları önleyin.
4. Elektrikli bir aleti çalıºtırmadan önce ayarlama anahtarını veya vida anahtarını uzaklaºtırın.
Civata anahtarının veya baºka bir anahtarın aletin hareketli bir parçasına takılı bırakılması
kiºisel yaralanmalara sebebiyet verebilir.
5. Daima ayağınızı yere sağlam basın ve dengenizi koruyun. Ayağınızı yere sağlam basmanız
ve dengenizi korumanız, beklenmedik durumlarda cihazın kontrolünü daha iyi koruyabilmenizi
sağlar.
6. Güvenlik ekipmanı kullanın. Daima göz koruması takın. Duruma göre kaymaz tabanlı
güvenlik ayakkabıları, baret veya iºitme koruması kullanılmalıdır. Sıradan gözlükler veya
güneº gözlükleri göz koruması SAĞLAMAZLAR.
CİHAZ KULLANIMI VE BAKIMI
1. Vidalamak istediğiniz bir parçayı mengene ya da farklı bir aparat yardımıyla sabitleyerek
vidalama iºlemine baºlayınız. Sabitlenmemiº parça fırlayarak yaralanmalara sebep olabilir.
2. Vidalama iºlemi sırasında cihaz üzerine aºırı güç uygulamayınız. Fazla güç uygulamanız cihazın
zorlanmasına (motorun yanmasına), kullandığınız ucun bozulmasına ve vidanın kırılmasına sebep
olacaktır.
3. Tetiğe bastığınızda cihaz çalıºmıyorsa cihazın bataryasının dolu olup olmadığını kontrol
ediniz. Batarya dolu olduğu halde cihaz halen çalıºmıyorsa Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime
geçiniz.
4. Cihazı kullanımınız bittikten sonra nemli bir bezle dıº yüzeyini siliniz. Cihazı muhafazalı
bir ºekilde rutubetsiz bir ortamda saklayınız.
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5. Cihazı çocukların ve eğitimsiz kiºilerin ulaºamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
6. Vidalama uçlarını dikkatle muhafaza ediniz. Uçların kullanımı bittikten sonra hafif bir
ºekilde yağlanmıº bir bezle silmeniz korozyona karºı koruma sağlayacaktır.
7. Cihaz ile çalıºmaya baºlamadan önce her zaman hasar kontrolü yapınız. Kırık, ezik ya
da hasar görmüº bir parça var ise cihazı kesinlikle çalıºtırmayın ve Müºteri Hizmetlerimiz ile
iletiºime geçiniz. Kazaların çoğu hasarlı cihaz kullanımlarından kaynaklanmaktadır.
8. Sadece cihaza uygun üretici / ithalatçı firmanın önerdiği aksesuar ve parçaları kullanın.
Uygun olmayan aksesuar ve parça kullanımı, kaza ve yaralanmalara neden olacaktır. Bu tür
durumlardan kaynaklanan kaza ve hasarlarda firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.
SERVİS
HERHANGİ BİR ARIZA YA DA SORUNLA KARªILAªMANIZ DURUMUNDA ÖNCELİKLE
MÜªTERİ HİZMETLERİMİZ İLE İLETİªİME GEÇİNİZ. YETKİSİZ MÜDAHALELERDEN
OLUªACAK HASAR, ARIZA, KAZA VE YARALANMALARDA FİRMAMIZ SORUMLULUK
KABUL ETMEYECEKTİR.
GÜVENLİK KURALLARI
CİHAZIN SÜREKLİ KULLANIMINDAN KAYNAKLANABİLECEK RAHATSIZLIKLARA KARªI DİKKATLİ
OLUNUZ. KENDİNİZİ İYİ HİSSETMEDİĞİNİZ ANLARDA CİHAZI KULLANMAYI BIRAKINIZ.
1. Cihaz ile vidalama / delme iºlemi yapılacak zeminlerin arkasında elektrik kablosu
olmadığından emin olunuz. Aksi halde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
2. Cihazın kullanımı sırasında bastığınız zeminin sağlam olmasına özen gösteriniz. Yüksek
bir yerde çalıºıyorsanız aºağıda kimsenin bulunmadığından emin olunuz.
3. Cihazı her zaman iki elinizle ve sağlam bir ºekilde tutunuz.
4. Hareketli parçalardan uzak durunuz.
5. Cihazı kesinlikle çalıºır durumda bırakmayınız.
6. Cihazla delme iºleminiz bittiğinde hareketli parçalara kesinlikle dokunmayınız. Bu parçalar
aºırı sıcak olacaklarından ciddi yanıklara sebebiyet verebilirler.
7. Vidalama / delme iºlemi yaptığınız bazı yüzeyler zehirli kimyasal materyaller
içerebileceğinden, bu tür zeminlerin delme iºleminde ortaya çıkan tozu kesinlikle solumayınız
ya da cildiniz ile temasından kaçınınız. Vidalama iºleminden önce her zaman koruyucu
maske takınız ve yüzeyin yapısı ile ilgili gerekli bilgiyi edininiz.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN!!!
UYARI! Yanlıº kullanım veya kullanım kılavuzunda belirtilen hususlar dıºında kullanım ciddi
kiºisel yaralanmalara ve etrafınıza zarar vermenize neden olabilir.

Bluelight Tools / Akülü Vidalama / LY617-1800
TOPRAKLAMA
Topraklama Talimatları
“Topraklama Gerekli” ibareli cihazlara topraklama yapılmalıdır. Herhangi bir arıza veya
bozulma halinde topraklama, elektrik çarpma riskini azaltmak için akıma en az dirençli yolu
saptar. Cihazın ºarj adaptörünü kullanırken daima topraklı priz kullanınız.
ÜRÜNÜN PAKETTEN ÇIKARTILMASI
Ürünü ve aksesuarlarını kutudan dikkatlice çıkartınız. Listede belirtilen tüm parçaların mevcut
olduğundan emin olunuz.
Batarya Montajı
Bataryayı cihazın altına uygun ºekilde takınız ve tam yerleºene kadar itiniz. Çıkarmak için,
batarya kenarlarında bulunan mandallara basarak çekiniz.
ÇALIªTIRMA
AÇMA / KAPATMA & HIZ DEĞİªTİRME KONTROLLÜ TETİK TUªU
Cihaz hız kontrollü tetiğe sahiptir. Tetik tuºuna basarak, cihazın hızını azaltabilir ve
yükseltebilirsiniz. Tuºa daha fazla basarak hızı arttırabilirsiniz ve tuºu bırakarak hızı
azaltabilirsiniz. Tetik tuºu bırakıldığında, motor hemen duracaktır. Tetiğe hafif bir ºekilde
bastığınız zaman yardımcı kılavuz ıºığın yandığını göreceksiniz, bu ıºık vidalama / delme
iºlemi yapacağınız yeri aydınlatmak için dizayn edilmiºtir. Uzun süre düºük devirde
kullanmayın, bu durum tetik tertibatının ısınmasına ve hasar almasına neden
olacaktır. Bu tür durumlar garanti kapsamı dıºında iºlem görecektir.
İLERİ, GERİ HAREKET & KİLİT TUªU
Cihaz, tetiğin üstünde ileri / geri ve tetik kilit tuºuna sahiptir. Bu tuº, dönme yönünün
değiºimini ve istemeden çalıºtırma sonucu oluºacak kazaları tetiği kilitleyerek önlemek ve
bataryayı yanlıºlıkla boºaltmamak için dizayn edilmiºtir. İleri (sağa) dönüº için mandalı sola
doğru bastırın, geri (sola) dönüº için mandalı sola doğru bastırın. Tetiği kilitlemek için tuºu
ORTA konuma getiriniz.
VİDALAMA ve DELME UCU TAKIP ÇIKARTMA
Ucu Takma: Delme ya da vidalama ucunu takmak için mandrenin ön kısmını sola doğru
döndürerek eliniz ile gevºetin, ucu taktıktan sonra yine mandrenin ön kısmını sağa doğru
döndürerek sıkın.
UYARI! Çalıºma iºlemi sırasında belirli aralıklarla mandren sıkılığını kontrol ediniz.
Ucu Çıkartma: Mandrenin ön kismını sola doğru döndürerek gevºetin ve ucu çıkartın.
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DELME İªLEMİ
Cihazın ucunu çalıºılacak yüzeye koyunuz ve hafif baskı uygulayarak kullanınız. Aºırı basınç
ucu yavaºlatacaktır ve cihazın verimini düºürecektir. Çok az basınç ucun kaymasına ve
körelmesine neden olabilir. Eğer cihaz durmaya baºlarsa, tekrar hızlanması için basıncı
azaltınız. Eğer uç sıkıºırsa, cihazı geri modunda çalıºtırınız.
KULLANMIª OLDUĞUNUZ BU CİHAZ, VİDALAMA İªLEMİ YAPMAK İÇİN
TASARLANMIªTIR. YÜKSEK PERFORMANS VE GÜÇ GEREKTİREN DELME İªLEMİNDE
KULLANILMASI ÖNERİLMEZ.
TORK AYARLAMA
Ayarlama halkasını çevirerek istenen torka ayarlanabilir. İbre ayarlanan seviyeye duyarlıdır.
1. tork derecesi en düºük güçte delme / sıkma iºlemi yapar. Tork ayarı yükseldikçe delme /
sıkma gücü yükselecektir.
Delme ucu moduna getirdiğinizde torktaki atma iºlemi olmayacaktır.
UYARI!
- Bataryanın çok az ºarjı kaldığında, voltaj düºer ve cihazın sıkıºtırma torku/gücü azalır.
- Asla çalıºma esnasında, elinizi veya baºka bir uzvunuzu cihazın uç kısmına yaklaºtırmayınız.
- Cihazı sadece tutacak sapından tutunuz. Cihaz batarya ile çalıºtığından, her an çalıºabilir
durumdadır, bu yüzden dikkatli olunuz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda bataryayı, bozuk para, anahtar, çivi, vida ve benzeri
metal cisimleri bataryadan uzak tutunuz. Aksi takdirde, bataryanın terminalleri arasında
kısa devre olmasına sebebiyet verebilir. Bu durum cihazın yanmasına hatta yangın çıkmasına
neden olabilir.
BATARYA KULLANIMI
- Batarya sadece ürün ile birlikte verilen ºarj ünitesi ve ºarj adaptörü ile ºarj edilmelidir.
- Herhangi bir batarya modeli için uygun olan ºarj aleti baºka bir batarya için yangın riskine
neden olabilir.
- Cihazı sadece özel dizayn edilmiº, ürün ile birlikte verilen orijinal bataryası ile kullanınız.
- Çalıºma süresince, elinizi veya baºka bir uzvunuzu asla cihazın delme / vidalama ucuna
yaklaºtırmayınız.
- Cihazın delgi ucunu sadece eldiven ile tutunuz. Batarya kuvveti ile çalıºtığından dolayı,
her an çalıºabilme ihtimali vardır.
- İlk defa kullanılacak veya uzun süre kullanılmamıº batarya yaklaºık 5 kez ºarj ve deºarj
iºleminden sonra tam performansına ulaºacaktir.
- Çok uzun süre bataryayı ºarjsız bırakmayın, aksi halde içerisindeki pil kuruyabilir.
- Yanlıº kullanım durumlarında bataryadan bir sıvı sızıntısı olabilir. Bu sıvı ile temastan
sakının, temasınız halinde temas bölgesini bol su ile yıkayın gözünüz ile teması halinde
acilen doktorunuza baºvurun. Sızan sıvı cildinizde tahriº ve yanıklara neden olabilir.
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UYARI! KULLANMIª OLDUĞUNUZ CİHAZIN BATARYASI SADECE ÜRETİM KAYNAKLI
ARIZALARA KARªI GARANTİ KAPSAMINDADIR. PERFORMANS AZALMASI KULLANIMA
BAĞLI OLARAK DÜªEBİLECEĞİNDEN GARANTİ KAPSAMI DAHİLİNE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.
Batarya ªarj İºlemi
ªarj adaptörünü uygun prize takın ve ºarj ünitesi bağlantısını yaptıktan sonra bataryanızı
ºarj ünitesine yerleºtirin, ºarj ünitesindeki kırmızı ıºık yanacaktır. Bu durum ºarj iºlemin
baºladığını gösterir. Bataryanın maksimum ºarj süresi 3-5 saat arasıdır. Belirtilen süre dolduktan
sonra bataryayı kesinlikle ºarjdan çıkartınız ve adaptörü prizden çekiniz.
Önemli Uyar!
- Batarya tam olarak ºarj olduğunda ºarj iºlemi devam edeceğinden kırmızı ıºık yanmaya
devam edecektir. Bataryanın belirtilen süreden fazla ºarjda durması pil hücrelerinin zarar
görmesine, bu da bataryanın akmasına neden olacaktır. Bu tür durumlarda batarya garanti
kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
- Batarya sürekli kullanımdan, ortamın sıcaklığından, gün ıºığından etkilendiği durumlarda
ºarj etme iºlemi yapılması gerekiyorsa bataryanın soğumasını bekleyiniz.
UYARI! Bataryanın ve ºarj aletinin yanlıº kullanımı ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Bu yaralanmaları önlemek için:
- Bataryayı asla sökmeyiniz (içini açmayınız).
- Hasar görmüº veya yıpranmıº olsa bile, bataryayı asla yakmayınız. Aksi takdirde patlayıp
yangına neden olabilir.
- Bataryayı asla kısa devre yaptırmayınız.
- Bataryanın hava açıklıklarına asla bir ºey sokmayınız. Elektrik çarpmasına veya ºarj aletinin
hasar görmesine neden olabilir.
- Bataryayı dıºarıda ºarj etmeyiniz. Bataryayı direkt güneº ıºığına maruz bırakmayınız ve
sadece düºük nem ve iyi havalandırma olan yerlerde muhafaza ediniz.
- Sıcaklık 0°C nin altında veya 40°C nin üzerinde olduğunda asla bataryayı ºarj etmeyiniz.
- İki bataryayı asla birbirine bağlamayınız.
- Bataryaya ve ºarj aletine asla yabancı cisimleri sokmayınız.
- ªarj ederken asla voltaj yükseltici cihaz kullanmayınız.
- Asla motor jeneratörü veya doğru akım (DC) kullanmayınız.
- Bataryayı ve ºarj aletini, sıcaklığın 40°C yi aºtığı yerlerde asla saklamayınız.
- ªarj aletini her zaman standart ev elektrik seviyesinde (220/240 - 50/60 Hz.) kullanınız.
- İkinci bataryanızı (varsa) ºarj etmek isterseniz, en az 30 dk. beklenmelidir. Aksi halde ºarj
adaptörünüz zarar görebilir.
- ªarj aletini kullanmadığınızda, adaptörü prizden çıkarınız.
- Batarya tam ºarj, tam deºarj olarak kullanılmalıdır. Batarya tamamen boºalmadan ºarj
etmeyiniz.
- Bataryanın ºarj ömrü ortalama 300 ºarjdır.
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BAKIM VE SERVİS
Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol
ediniz. Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken
gözleriniz için koruyucu gözlük kullanınız.
3. Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Hafif bir deterjan
kullanabilirsiniz ama asla benzin veya alkol bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir
hasar ya da arıza durumunda mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.
TEKNİK TABLO
MODEL NO
CİHAZ VOLTAJ DEĞERİ
YÜKSÜZ HIZ
TORK(GÜÇ) KONTROL SAYISI
ªARJ VOLTAJI

LY617-1800
18 V / 1300 mAh (NI-CD)
0 - 550 d/d
20+1
220 / 240 V - 50 / 60 Hz.

Maksimum Delme Değerleri
AHªAP
METAL

10 mm
6mm

UYARI SEMBOLLERİ
Kullanım kılavuzunu
dikkatlice okuyunuz!

Çöpe Atmayınız,
Geri Dönüºüme Kazandırınız!

Sadece Kapalı
Mekanlar Kullanınız!

Ateºeten ve Kıvılcımdan
Uzak Tutunuz!

UYARI!

Yağmur Ve Su İle
Temas Ettirmeyiniz!

Kullanım Esnasında
Koruyucu Göz Maskesi Takınız!
Kullanım Esnasında
Koruyucu Kulaklık Takınız!
Kullanım Esnasında
Koruyucu Toz Maskesi Takınız!

RCM ONAYI
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UYARI!
KUTU İÇERİSİNDEN ÇIKAN POªET VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ HERHANGİ BİR
BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇOCUKLARINIZDAN UZAK TUTUNUZ.
DİKKAT! LÜTFEN SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ ÜRÜNE AİT KUTU VE MUHAFAZA
İÇERİKLERİNİ 2 YIL GARANTİ SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİNİZ. OLASI ARIZA
DURUMUNDA ÜRÜN SEVKİYATI İÇİN GEREKLİ OLACAKTIR.
ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ
TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIªINDA, ÜRÜN
ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDAHALELER
ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIªI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.
BLUELIGHT ÜRÜNLERİ MERKEZ TEKNİK SERVİS

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR.
HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜªTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ
GÖRÜªME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAªMALI OLDUĞUMUZ
KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP GEREKLİ İªLEMLER YAPILDIKTAN SONRA
YİNE ANLAªMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK
TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.
KT İÇ VE DIª TİC. GIDA SAN. LTD ªTİ.
444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / destek@bluelight.com.tr
ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul

