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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.
GİRİª / GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği çok önemlidir. Basınçlı Yıkama Makinesini 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 Basınçlı Yıkama Makinesi kullanımı konusunda bilginiz olabilir, ancak
kullanım kılavuzunu lütfen dikkatli bir ºekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzu satın almıº olduğunuz
Bluelight Basınçlı Yıkama Makinesinden 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, GARANTİ KAPSAMINDAKİ VE ÜRETİM
KAYNAKLI ARIZALAR GİDERİLDİKTEN SONRA YİNE ANLAªMALI OLDUĞUMUZ
KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.
Tabi ki sizi Basınçlı Yıkama Makinesinin 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 ürünleri 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.
ÖNSÖZ
1. Parça listesi ºirketimizin BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ QL-3100 için mevcut tüm parçaların listesini içerir
ve orijinal parça sipariºlerinde bu kullanım kılavuzundaki parça isimleri kullanılmalıdır. Lütfen orijinal
olmayan parçalar kullanmayınız.
2. Sipariº ettiğiniz parçalarla aldığınız parçaların numaraları farklı olabilir, bu farklılık iºlevsellik açısından hiçbir
ºey değiºtirmez, ancak aldığınız parçalar daha geliºtirilmiº üst versiyon parçalar olabilir.
3. Bu parça listesinde bazı farklı aksesuarlar veya parçalar olabilir, zira bu kılavuz birden çok modeli kapsamaktadır.

DİKKAT!
Bu cihaz yüksek basınçlı su püskürtme özelliğine sahiptir. Cihazı
kullanırken su tabancasını yüzünüze ya da baºkalarına doğrultmayınız!
Çocuklardan uzak tutunuz!
Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerektiğinde baºvurabilirsiniz. Bu kullanım
kılavuzu basınçlı yıkama makinesinin kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden
satıº sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.
GİRİª / GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin ve baºkalarının güvenliği çok önemlidir. Bu basınçlı yıkama makinesini güvenle kullanmak
önemli bir sorumluluktur. Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi olmanıza yardımcı
olmak için etiketlerde ve bu kılavuzda iºletim prosedürler ve diğer bilgiler tarafınıza sunulmuºtur.
Bu bilgiler size ve baºkalarına zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur.
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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.
Aºağıdaki gibi çeºitli biçimlerde önemli güvenlik bilgileri göreceksiniz:
Güvenlik Etiketleri Basınçlı Yıkama Makinesi üzerinde.
Güvenlik Mesajları Önünde bir güvenlik uyarısı sembolü üç sinyal sözcüğünden biri ile:
TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT.
Bu iºaret ve sözcüklerin anlamı:
TEHLİKE!
Talimatları izlememeniz halinde ÖLÜM ya da CİDDİ ªEKİLDE YARALANMALAR
MEYDANA GELİR.
UYARI!
Talimatları izlememeniz halinde ÖLEBİLİR ya da CİDDİ ªEKİLDE YARALANABİLİRSİNİZ.
DİKKAT!
Talimatları izlememeniz halinde CİDDİ ªEKİLDE YARALANABİLİRSİNİZ.
Basınçlı Yıkama Makinesi Üzerindeki Güvenlik İºaretlerine İliºkin Notlar

Kullanım kılavuzunu okuyun.

Koruyucu çizme giyin.

Koruyucu gözlük takın.

Koruyucu giysiler giyin.

Koruyucu eldiven giyin.

Çevre ve kendi güvenliğinizi sağlayın.

Kulak koruması takın.

Çalıºma esnasında etrafınızdakileri
8-10 metre uzaklaºtırın.
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ÖNLEMLER
OPERATÖR: BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİNİN KULLANIMI SIRASINDA ÜRETİCİ TARAFINDAN VERİLEN
KULLANIM KILAVUZUNDAKİ GÜVENLİK TALİMATLARINA SIKI SIKIYA UYMALIDIR.
Tehlike!
Makineyi çalıºtırmadan önce bu kılavuzu okumanız ve makinenin düzgün bir ºekilde çalıºmasını
sağlamak için kullanım sırasında talimatlara ve güvenlik kurallarına uymanız gerekmektedir.
Operatör çalıºtırma sırasında kulak koruyucu, koruyucu ºapka, koruyucu giysiler, koruyucu eldivenler,
koruyucu botlar ve iºleme uygun diğer koruyucu önlemleri almakla sorumludur.
UYARI!
YETKiLi SERViS DIªINDA Kiªi YA DA SERViSLERiN CiHAZ ÜZERiNDE MODiFiKASYON VEYA TEKNiK
MÜDAHALE YAPMASI VEYA ORİJİNAL OLMAYAN PARÇA KULLANILMASI DURUMUNDA CiHAZINIZ
GARANTi KAPSAMI DIªINDA KALACAKTIR! LÜTFEN HERHANGi BiR ARIZA DURUMUNDA iLK OLARAK
MÜªTERİ HİZMETLERİMİZ iLE iLETiªiME GEÇiNiZ.
ÜRÜN PARÇA TANITIMI

1. AKSESUAR POªETİ
2. APARAT TEMİZLEME İĞNESİ
3. KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ
4. SPREY TABANCASI TETİĞİ VE EMNİYET MANDALI
5. SPREY TABANCASI TUTAMAĞI
6. SPREY UZATMA
7. KONNEKTÖR
8. SU GİRİªİ
9. AÇMA / KAPAMA DÜĞMESİ
10. HORTUM SARMA KOLU
11. UZUN BASINÇ HORTUMU
12. TAªIMA SAPI
13. HAVALANDIRMA KAPAĞI
14. ELEKTRİK KABLOSU
15. TEKERLEK
16. SU GİRİªİ FİLTRESİ
17. KISA BASINÇ HORTUMU
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PAKET İÇERİĞİ
- Ana Ünite
- Aksesuar Poºeti
a. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
b. Aparat Temizleme İğnesi
- Sprey Tabanca
- Sprey Uzatma
- Konnektör
- Su Giriº Filtresi
- Sarma kolu
UYARI! Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanılmadığı zaman tehlikeli olabilir. Tazyik
kiºilere, hayvanlara, etkin elektrik donanıma veya cihazın kendisine doğru tutulmamalıdır.
TEHLİKE! Yaralanma ve Yangın Tehlikesi!
Benzin ve Gaz istasyonları ya da diğer tehlikeli yanıcı ve parlayıcı madde bulunan bölgelerde
kullanım sırasında ilgili güvenlik kurallarına mutlaka uyun. Petrol ürünleri içeren atık suyun
toprak, su kaynakları ya da kanalizasyona karıºmasını lütfen önleyin. Bu nedenle motorlar ve
zeminleri lütfen yağ ayırıcı uygun yerlerde yıkayın.
GÜVENLİK TERTİBATLARI
Basınç Sensörü
- Sprey tabancasının tetik mandalı bırakılırsa basınç ºalteri pompayı kapatır, yüksek basınçlı
tazyik durdurulur. Tetik mandalına tekrar basıldığında, basınç sensörü devreyi açar pompa
tekrar tazyik üretmeye devam eder.
- Basınç sönsörü, fabrikada ayarlanmıºtır. Ayarlama sadece yetkili merkez teknik servisimiz
tarafından yapılabilir.
Emniyet Mandalı
- Sprey tabancasındaki emniyet mandalı, cihazın istem dıºı çalıºmasını önlemek için tasarlanmıº
güvenlik mandalıdır.
UYARI! Cihaza bağlanan besleme hortumu, yüksek basınç hortumlarının ve
bağlantılarının kusursuz durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir problem
varsa cihazı kesinlikle çalıºtırmayınız.
Elektrik Bağlantısı
- Elektrik ºebekesi voltaj değerleri 220/240 Volt 50/60 Hz. ve mutlaka toprak korumalı prizlerde
kullanılmalıdır.
- Elektrik bağlantısı bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalı ve Türkiye elektrik yönetmelik
standartlarına uygun olmalıdır.
Dikkat! Elektrik bağlantı noktasında izin verilen maksimum nominal empedans 220/240 V
50/60 Hz ve toprak beslemesi olmalıdır. Bağlantı noktanızdaki mevcut ºebeke empedansıyla
ilgili belirsizlikler olması durumunda lütfen enerji tedarik kurumunuzla bağlantı kurun. Belirtilen
elektrik değerleri dıºında cihazın kullanılmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar garanti
kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
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Tehlike! / Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.
- Bilgilendirme etiketinde ve kullanım kılavuzunda voltaj ile akım kaynağının voltajı aynı olmalıdır.
- Prizin minimum sigorta değeri 16A olmalıdır.
- Cihaz, zorunlu olarak bir ﬁº, priz yardımı ile elektrik ºebekesine bağlanmalıdır. Ayrılamayan
bir bağlantıyla elektrik ºebekesine bağlantı yasaktır. Prize takılan ﬁº, acil durumlarda ºebeke
ayırması için kullanılır.
- Bağlantı kablosuna, elektrik ﬁºiyle birlikte her kullanımdan önce hasar kontrolü yapın. Hasar
görmüº bağlantı kablosunu derhal yetkili müºteri hizmetlerine bildirin.
- Kullanılan uzatma kablosu ve priz suya ve neme karºı dayanıklı olmalıdır.
- Yeterli kesite sahip uzatma kabloları kullanın (minimum 3x2,5mm).
- Uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Sadece cihaz için müsade edilmiº ve buna
göre iºaretlenmiº yeterli düzeyde kablo kesitine sahip uzatma kablolarını kullanın.
Su Bağlantısı
Uyarı! Su tedarik kurumunun talimatlarını dikkate alın. Su tedarik kurumu ile yaºanılacak olası
sorunlarda ﬁrmamız sorumluluk kabul etmez. Geçerli talimatlar uyarınca, su ºebekesinde
sistem ayırıcısı olmadan cihaz kesinlikle çalıºtırılmamalıdır. EN 12729 Tip BA uyarınca uygun
bir sistem ayırıcısı (musluk) kullanılmalıdır.
Dikkat! Mutlaka ºebeke tesisatından su beslemesini yapın. Farklı su kaynaklarından besleme
yapılması kaliteli ﬁltreleme olmamasından cihaz pompasında hasar ve arızalara neden olabilir!
Bu tür durumlardan oluºabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölümüne bakın.
- Besleme hortumunu (maksimum uzunluk 7,5 metre, minimum çapıysa 1 cm), cihazın su
bağlantısı ve su beslemesine ayırıcı (Örneğin: su musluğu) bağlayın.
Not: ªebeke besleme hortumu, ürün ile birlikte verilmemektedir.
Tehlike! Bir içme suyu deposundan kesinlikle su kullanmayın. Cila incelticisi, benzin ya da
ﬁltre edilmemiº su gibi çözücü madde içeren vb. kimyasal sıvıları kesinlikle cihazda kullanmayın.
Cihazdaki contalar çözücü ve kimyasal maddelere karºı dayanıklı değildir.
KULLANIMI
Dikkat! Cihazın maksimum kesintisiz çalıºma süresi 20 dakikadır. Belirtilen sürelerde mutlaka
cihaz 10 dakika dinlendirilmelidir. Aksi halde motorda meydana gelecek arızalar garanti
kapsamında iºlem görmeyecektir. Cihaza su beslemesi bağlanmadan kesinlikle motoru
çalıºtırmayın. Ürünün su ile temas eden metal bağlantı parçalarını belirli aralıklarla yağlamanız
paslanma ve oksitlenmeyi önleyeceğinden daha uzun ömürlü ve daha verimli bir ºekilde
çalıºmasını sağlayacaktır.
Tehlike! Patlama Tehlikesi!
Kesinlikle yanıcı, parlayıcı ve kimyasal madde sıvılar püskürtmeyin. Aksi takdirde ciddi ºekilde
yaralanabilir ya da etrafınızdaki mülkiyetlere ciddi ºekilde zarar verebilirsiniz.
Tehlike! Cihazın uzun süre çalıºması, titreºim nedeniyle ellerdeki kan dolaºım sisteminde
sorunlara neden olabilir. Lütfen cihazı belirli aralıklarla vücudunuzu dinlendirerek kullanınız.
Bir çok etki faktörüne bağlı olduğu için genel geçerli kullanım verileri belirlenememektedir.

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB
- Kötü kan dolaºımı olan kiºiler (parmakların sık aralıklarla soğuması, uyuºması).
- Düºük çevre sıcaklığı. Ellerinizi korumak için koruyucu ve sıcak tutan eldivenler kullanın.
- Püskürtme tabancasını sıkıca tutmak kan akıºını kötü yönde etkiler.
Cihazın düzenli, uzun süreli kullanılması ve söz konusu belirtilerin (Örneğin, parmakların
uyuºması, soğuk parmaklar) tekrarlanarak ortaya çıkması durumunda, doktorunuza muayene
olmanızı öneriyoruz.
Not: Tıkanma tehlikesi; Su besleme giriºi ﬁltresi ve çıkıº uçlarının temizleme iºlemlerini ve
basınç çıkıº uçlarının temizlenmesi iºlemini belirli aralıklarla sürekli olarak yapmalısınız. Sprey
tabanca, sprey uzatma ve su giriºinde oluºabilecek tıkanmalar cihazınızın basınç üretmemesine
neden olacaktır. Cihazınızı asla su giriº ﬁltresiz çalıºtırmayın, motor içerisine girecek olan
pislikler pompanın arızalanmasına neden olacaktır. Bu tür durumlardan kaynaklanan hasar ve
arızalar garanti kapsamında iºlem görmeyecektir.
Yüksek Basınçla Çalıºma
Uyarı! Cihaz, bir basınç ºalteriyle donatılmıºtır. Motor, sadece tabancanın tetik mandalı çekilmiºse çalıºır.
- Yüksek basınç hortumunu, hortum makarasından tümüyle çekerek açın.
- Elektrik bağlantısını uygun bir priz ile yapın ve çalıºtırma anahtarını " I " (ON) konumuna getirin.
- Su giriºi bağlantısını yukarıda belirtildiği ºekilde yapın (Cihazı çalıºtırmadan önce su musluğunu açın).
- Püskürtme tabancasının kilidini açın ve tabancanın tetik mandalını çekin.
- Çalıºma basıncı ve geniºlik ayarını döndürerek (kademesiz) çalıºma basıncı ve geniºlik ayarını
ayarlayın (+/-).
UYARI! SPREY TABANCA TETİĞİNE BASILMADIĞI HALDE ÜRÜN KESİNTİSİZ, TİTREªİMLİ
YA DA DALGALANMALI ªEKİLDE ÇALIªIYORSA HEMEN CİHAZI KAPATIN VE HERHANGİ
BİR ARIZA KAZA YA DA HASARA NEDEN OLMAMAK İÇİN MÜªTERİ HİZMETLERİMİZ
İLE İLETİªİME GEÇİN.
Püskürtme Türünün Seçilmesi
- Püskürtme tabancası tetik mandalını bırakın.
- Sprey uzatma ucunda bulunan mekanizmayı sağa sola çevirerek istenilen püskürtme geniºlik
ayarını yapabilirsiniz.
- Zemine yaklaºık 45 derece açıyla tutulmuº sprey tabancayı sola sağa döndürerek ve hareket
ettirerek farklı açılardan yıkama iºlemi yapabilirsiniz.
Deterjan ile Çalıºma
UYARI! Uygun olmayan temizlik maddeleri cihaza ve temizlenecek cisimlere zarar verebilir.
Deterjan haznesine sadece haﬁf, çevreye zarar vermeyen, doğada ayrıºabilen sıvı pH 9.1
özelliklerde deterjan olmalıdır. Temizlik maddelerinin ekinde yer alan dozaj önerileri ve uyarıları
dikkate alın. Çevreyi korumak için, temizlik maddesini tasarruﬂu bir ºekilde kullanın.
- Temizlik maddelerinin üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkate alın.
- Asla farklı bir kimyasal madde ya da solüsyon kullanmayın.
- Deterjan haznesine doğada ayrıºabilen çevreye zarar vermeyen haﬁf pH 9.1 sıvı özelliğe sahip
deterjan ile doldurun.
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- Temizlik maddesi püskürtmek için sprey uçta bulunan mekanizmayı ileri doğru (LOW) iterek
düºük basınç konumunda deterjan püskürtme iºlemini gerçekleºtirebilirsiniz.
- Deterjan püskürtme iºlemi tamamlandıktan sonra sprey uçta bulunan mekanizmayı geri
çekerek (HIGH) tekrar basınçlı su püskürtme iºlemine baºlayabilirsiniz.
Önerilen Temizlik Yöntemleri
- Deterjanı yıkamak istediğiniz yüzeye yeteri miktarda sıkın. Gerekiyorsa yüzeye fırçalama
iºlemi yapın.
- Çözülen kiri yüksek basınç tazyikiyle yıkayın.
Cihazın Kapatılması
- Cihaz anahtarını "0" (OFF) konumuna getirin.
- Cihazın ﬁºini prizden çekin.
- Su beslemesini (musluğu) kapatın.
- Cihaz içerisindeki sıkıºan basınç bitene kadar sprey tabanca tetik mandalına basın.
- Sprey tabanca tetiğinin farkında olmadan devreye girmesini engellemek için tetik mandalı
arkasındaki bulunan kilit mandalını açın.
Cihazın Saklanması
- Sprey püskürtme tabancasını ana ünite arkasındaki tutucu bölüme yerleºtirin.
- Uzun basınç hortumunu makara bölümüne düzgün bir ºekilde sarın.
- Yüksek basınç hortumunu makarasını bloke etmek için sarma kolunu çıkartın. Makara sarma
kolunu kolaylıkla takıp çıkartılabilmesi için makara kolunun makaraya giren kısmını haﬁf bir
ºekilde yağlayınız.
- Elektrik bağlantı kablosunu düzgün bir ºekilde sarın. Cihazı güneº almayan rutubetsiz
ortamlarda muhafaza edin.
Dikkat! Kıº döneminde cihaz içindeki boºaltılmayan su, donmaya neden olacağı ve pompa
mekanizmasına zarar vereceğinden suyu tam olarak boºaltıldığından emin olunuz. Cihaz
pompası içindeki suyun donmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar garanti kapsamında iºlem
görmeyecektir. Cihazı donma tehlikesi bulunmayan bir yerde saklayın.
Uzun süreli çalıºtırılmayacak ya da donmaya karºı korunmuº bir depolama muhafaza
etmek mümkün değilse:
-Suyu boºaltın.
-Piyasada bulunan bir antifrizi su giriºinden pompa bölümüne doldurun.
Not: Piyasada bulunan glikol bazlı bir araç antifrizi kullanın. Antifriz üreticisinin kullanım
talimatlarına uyun.
- Saklama iºleminden sonra ilk çalıºtırmada cihaz içindeki antifriz boºalana kadar 1 dakika
süreyle boº alana su püskürtün.
Dikkat! Motor pompasından dakikada 10-15 damla suyun akması normal bir durumdur.
Daha fazla su sızıntısı olması durumunda lütfen müºteri hizmetlerimizle iletiºime geçiniz.
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taºıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.
- Uzun mesafelerde taºımak için tutma ve taºıma sapını kullanın.
- Araçlarda taºıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karºı
emniyete alın.
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DEPOLAMA
Tehlike! Depolama iºlemi sırasında güvenlik tedbirlerine uyulmaması kaza ve yaralanmalara
sebebiyet verebilir. Cihaz üzerindeki tüm kontrolleri güvenli bir ºekilde yaptığınızdan emin olun.
Her çalıºmadan önce;
- Elektrik bağlantı kablosunda hasar kontrolü yapın. Hasarlı bir elektrik kablosu ciddi ºekilde
elektrik akımına çarpılmanıza neden olur.
- Basınç hortumlarında hasar kontrolü yapın. Basınç hortumlarında delik, kopuk, yırtılma veya
herhangi bir hasar varsa cihazı çalıºtırmayın.
- Cihaz pompasında su sızdırma kontrolü yapın.
- Su giriº ﬁltresinin temizliğini yapın.
- Deterjan haznesinin dolu ve hasarsız olduğundan emin olun.
- Çalıºma alanınızın güvenliğini sağlayın.
- Kendi güvenliğiniz için çalıºma kıyafetleri ve koruyucularınızı giyinin.
CİHAZI TEMİZLEME
Cihazı asla yıkamayınız! Bütün parçalarını nemli bez ile silebilirsiniz.
Tehlike! Farkında olmadan çalıºmaya baºlayan cihaz ve elektrik çarpması nedeniyle yaralanma
tehlikesi. Cihazdaki tüm çalıºmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik ﬁºini çekin.
Tehlike!
- Elektrik ºebekenizin yapı parçalarını sadece yetkili müºteri hizmetlerine danıºarak doğru
donanıma sahip olduğunu teyit ettirin ve gerekirse elektrikçinize gerekli iºlemleri yaptırın.
- Beklenmedik bir arıza ile karºılaºmanız durumunda lütfen ilk olarak müºteri hizmetlerimiz
ile iletiºime geçin.
BEKLENMEYEN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
Sorun
Cihaz çalıºmıyor.
Çözüm
- Elektrik bağlantı kablosunda hasar kontrolü yapın.
- ªebeke voltajını ve sigortanızı kontrol edin.
- Tesisatın bağlı bulunduğu prizde elektrik kontrolünü yapın.
- 0 - I çalıºtırma anahtarını “ I “ konumuna getirin.
- Sprey tabanca ve uzatma uçlarının temizliğini yapın.
Sorun
Cihazdan basınçlı / tazyikli su gelmiyor.
Çözüm
- Sprey uzatmada bulunan basınç ayarını Yüksek Basınç ”HIGH" konumuna getirin.
- Sprey tabanca ve uzatma uçlarının temizliğini yapın.
- Cihaza ºebekeden suyun yeterli tazyikte geldiğinden emin olun.
- Su bağlantı giriºi ﬁltresini temizleyin.
- Su ºebekesi tazyiğini kontrol edin ve yeterli tazyikte olduğundan emin olun.
- Basınç pompası içerisinde hava olabileceğinden bir süre kesintisiz çalıºtırın (2 dk.).
- İhtiyaç anında müºteri hizmetlerini arayın.
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Sorun
Pompa su sızdırıyor.
Çözüm
- Dakikada 10-15 damla su sızıntısı normaldir ve cihazın alt tarafından damlayabilir. Daha fazla
sızdırma olması durumunda müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.
Sorun
Pompada vuruntu / titreºimli çalıºma.
Çözüm
- Su ve deterjan emme hatlarında sızdırmazlık kontrolü yapın.
- Cihazın pompa mekanizmasında hava olabileceğinden bir süre çalıºtırın.
- Cihaza ºebekeden suyun yeterli tazyikte geldiğinden emin olun.
- Su giriº hortumunun kalınlığı minimum 1 cm olmalıdır. Daha ince hortum kullanmayınız.
- İhtiyaç anında müºteri hizmetlerini arayın.
Sorun
Cihaz Deterjan püskürtmüyor.
Çözüm
- Sprey uzatma ucundaki mekanizmayı “LOW” konumuna getirin.
- Deterjan haznesi bağlantısını kontrol edin.
- Deterjan haznesinde önerilen özelliklerde ve yeterli miktarda deterjan olduğundan emin olun.
- İhtiyaç anında müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.
Sorun
Cihaz çalıºtırıldığında kısa süre çalıºıp duruyor.
Çözüm
- Elektrik ºebekesi voltajınızı kontrol edin.
- Sprey tabanca ve sprey uzatma delikleri tıkalı olabilir. Temizleyin.
- Sprey tabanca tetiğini çekin.
- İhtiyaç anında müºteri hizmetlerini arayın.
Sorun
Motor çalıºırken aniden durdu.
Çözüm
- ªebeke voltajını kontrol edin.
- Tesisat sigortanızı kontrol edin.
- İhtiyaç anında müºteri hizmetlerini arayın.
Sorun
Ürün sigorta attırıyor.
Çözüm
- Sigorta değerinizi kontrol ediniz (16 A) olmalıdır.
- Elektrik hattınızı kontrol ettiriniz.
- Ürün kablosunu kontrol ediniz.
- Kullanılıyorsa uzatma kablonuzu kontrol edin.
- Elektrik kablosu ıslak ise kurulayın.
- İhtiyaç anında müºteri hizmetlerini arayın.
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Sadece üretici tarafından onaylanmıº aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır.
Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde
çalıºmasının güvencesidir.
- Yedek parça ve aksesuar sipariºlerinizde kullanım kılavuzunuzun "Ürün Tanıtım" bölümünden
bakarak müºteri hizmetlerimizden talep edebilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, müºteri hizmetlerimize danıºabilirsiniz.
Kesinlikle orijinal olmayan yedek parça ve aksesuar kullanmayın. Bu nedenlerden
kaynaklanan arıza veya hasarlar garanti kapsamında iºlem görmeyecek ve kaza,
yaralanmalardan üretici / ithalatçı ﬁrma sorumluluk kabul etmeyecektir.
Yukarıda sıralananlar dıºında sorunlarla karºılaºmanız durumunda lütfen müºteri
hizmetlerimizi arayınız.
DİKKAT! LÜTFEN SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ ÜRÜNE AİT KOLİ VE MUHAFAZA İÇERİKLERİNİ
2 YIL GARANTİ SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİNİZ. OLASI ARIZA DURUMUNDA ÜRÜN
SEVKİYATI İÇİN GEREKLİ OLACAKTIR.
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. Asla benzin, alkol veya
kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda
mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.
BLUELIGHT BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ, ÜRETİM KAYNAKLI HATA VE ARIZALARA
KARªI SATIN ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN 2 YIL BOYUNCA MEKANİK AKSAMI
GARANTİ KAPSAMI DAHİLİNDEDİR. KULLANILAN SARF MALZEMELER GARANTİ
KAPSAMINDA YER ALMAMAKTADIR.
(ÖRN. SU FİLTRESİ)
CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR.
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TEKNİK BİLGİLER
Voltaj Değeri
Güç Tüketimi
Sigorta Değeri
Güç
Su Giriº Sıcaklığı (Maks.)
Su Sarﬁyatı

220 / 240 V - 50 / 60 Hz
2,7 kWh
16 A
1400 W
5 - 60 C
6 Lt. / Dk.

Çalıºma Basıncı
Sprey Tabanca Tepme Kuvveti

70 / 100 Bar
25 N
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UYARI!
KUTU İÇERİSİNDEN ÇIKAN POªET VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ HERHANGİ BİR
BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇOCUKLARDAN 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, GARANTİ KAPSAMINDAKİ VE ÜRETİM
KAYNAKLI ARIZALAR GİDERİLDİKTEN 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

GARANTİ BELGESİ
Belge Onay Tarihi: 02.02.2011

Belge No: 96879

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna
dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca,
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından
izin verilmiºtir.
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
Ünvanı
: KT İç ve Dıº Tic. Gıda San. Tic. Ltd. ªti.
Merkez Adresi
: 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Beºiktaº / İstanbul
Telefonu
: 0212 270 74 70
Faksı
: 0212 270 75 74
Firma Yetkilisinin
İmzası / Kaºesi

ÜRÜNÜN
Cinsi
Markası
Modeli
Bandrol ve Seri No.’su
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi

: BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ
: BLUELIGHT
: QL-3100 FB
::: 2 YIL
: 20 (Yirmi) İº Günü

GARANTİ BELGESİ / SATICI & MÜŞTERİ
SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı

Adresi

Faksı

Telefonu

Fatura Tarihi ve No.’su

No.

Firma Yetkilisinin İmzası / Kaºesi

MÜªTERİ BİLGİLERİ
Adı / Soyadı

Adresi

Telefonu

İli / İlçesi

E-Posta Adresi

SERVİS GEÇMİªİ
Arıza Takip No.

Arıza Açıklaması

KT
Arıza Takip No.

Arıza Açıklaması

KT
Arıza Takip No.

Arıza Açıklaması

KT
Arıza Takip No.

Arıza Açıklaması

KT

ÖNEMLİ NOT: GARANTİ YALNIZCA, SATIª FATURASI VE GARANTİ BELGESİ İLE BİRLİKTE
GEÇERLİDİR. LÜTFEN FATURANIZI VE GARANTİ BELGENİZİ MUHAFAZA EDİNİZ.

GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren baºlar ve 2 (İki) yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısımlar hariç) olmak
üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (Yirmi) iº günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna,
servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı
veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren baºlar. Sanayi malının arızasının 10
(on) iº günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı ve ithalatçı, malın tamiri
tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip baºka bir sanayi malını tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iºçilik, gerekse montaj hatalarından
dolayı arızalanması halinde, iºçilik masrafı, değiºtirirlen parça bedeli ya da baºka bir ad
altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde,
aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması, veya
belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altında olması sonucu, maldan
yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aºılması, servis
istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün
bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiºtirme iºlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dıºındadır.
7. Garanti süresi içinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı
veya ithalatçı tarafından ºart koºulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karºılığında
tüketiciden iºçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Voltaj düºmesi ya da yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı
dıºındadır.
9. Satıcı / Bayi tarafından kaºelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
10. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne baºvurulabilir.

SERVİS LİSTESİ
MERKEZ TEKNİK SERVİS
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
YETKİLİ SERVİSLER
1 ANKARA OTO, Ö. BAYRAM KARAOĞLU
Tel: 0276 223 6464
Adres: SABUNCULAR MAH. SANAYİ SİTESİ B BLOK
NO.22 ÇAYELİ, RİZE

