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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. Buhar Kazanlı Ütüyü 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 Buhar Kazanlı Ütü kullanımı konusunda bilginiz olabilir, ancak kullanım kılavuzunu
lütfen dikkatli bir ºekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzu satın almıº olduğunuz Buhar Kazanlı
Ütüden 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 Buhar Kazanlı Ütünün kullanımı ve bakımı hakkındaki tüm tehlikeler konusunda
uyarmak mümkün değildir. Bu konuda kendi karar mekanizmanızı kullanmalısınız ve
verdiğiniz kararların sorumlulukları tarafınıza ait olacaktır.

Bluelight Home / Buhar Kazanlı Ütü / CEA-YC658A
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. Kablolar, plastikler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaºmamalıdır.
Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılarına teslim edin.
ÖNSÖZ
1. Parça listesi ºirketimizin BUHAR KAZANLI ÜTÜ CEA-YC658A 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 ürünün yüksek basınçla buhar püskürtme özelliğine sahiptir. Cihazı
kullanırken buhar püskürten tabanı yüzünüze ya da baºkalarına
doğrultmayınız! Çocuklardan uzak tutunuz!
Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerektiğinde baºvurabilirsiniz. Bu kullanım
kılavuzu buhar kazanlı ütünün kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satıº
sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.
GİRİª / GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin ve baºkalarının güvenliği çok önemlidir. Bu buhar kazanlı ütüyü 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.
DEĞERLİ MÜªTERİMİZ;
Yanlıº kullanım sebebiyle kazaların olmaması için, cihazı kullanmaya baºlamadan
önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Lütfen güvenlik talimatlarını
uygulayınız. Kullanım kılavuzunu saklayınız.
GÜVENLİK TALİMATLARI
- Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayınız.
- Elektrik çarpmasından korunmak için, cihazı, cihazın kablosunu veya prizi su veya baºka bir
sıvı yakınında kullanmayınız.
- Cihazı çocukların yanında kullanırken son derece dikkatli kullanınız.
- Cihazı temizlemeden önce ﬁºi prizden çekiniz ve ütü ve kazan soğumadan kesinlikle kazan
kapağını açmayınız.
- Cihazın kablosu, prizi ve harhangi bir kısmı hasar görmüº ise cihazı çalıºtırmayınız.
- Üretici tarafından kullanım kılavuzunda önerilmeyen aksesuarların cihazla kullanılması
sakıncalıdır, yaralanmalara sebep olabilir.
- Cihaz dıº mekanda ve ısı kaynaklarının yakınında kullanıma uygun değildir.
- Cihazı kullanırken kablosunun ütü masasından sarkmamasına , cihazın sıcak yüzünü kabloya
değmemesine dikkat ediniz. Cihazı kullanırken perdelere, zemin gibi yanabilecek yerlerin
yakınında kullanmayınız.
- Cihazın Buhar kazanınındaki suyun Max. seviyesinin üstüne çıkmadığından emin olunuz.
- Cihaz ev içi kullanım olarak tasarlanmıºtır, ticari ve profesyonel amaçlı kullanımlar için uygun değildir.
- Ütü düz bir zemine konmalıdır.
- Cihaz yetiºkinlerin kullanıma uygundur. Cihaz yetiºkinlerin gözetiminde olmadığında asla
açık olarak bırakılmamalıdır.
BUHARLI ÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM BİLGİLERİ
- Cihazı kullanırken asla buhar kazanın kapağını açmayınız!
- Cihazın buhar püskürtmesi çok güçlüdür bu sebeple baºkalarına veya hassas ürünlerine
gelmeyeciğinde emin olunuz.
- Buhar kazanına su dökerken cihazın kontrol mekanizmasına suyu dökmemeye özen gösteriniz.
Eğer dökülürse cihazı çalıºtırmandan önce kurulayınız ve bir süre bekleyiniz.
- Cihazın buhar üretmeye baºlaması ve buhar basıncının artması birkaç dakika sürebilir. Bu
süre zarfında ütü sıcak olabilir ancak verimli olarak çalıºmaz. Bu cihazın normal çalıºma sürecidir.
Süreç bittiğinde cihazın ıºığı sönecektir.
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ÜRÜN PARÇA TANITIMI
1. KAZAN
2. KAZAN VE ÜTÜ BAĞLANTI KABLOSU
3. GÜÇ KABLOSU VE Fİªİ
4. ÜTÜ AÇ / KAPAT TUªU VE IªIĞI
5. KAZAN AÇ / KAPAT TUªU VE IªIĞI
6. BUHAR HAZIR IªIĞI
7. BUHAR KAZANI KAPAĞI
8. ÜTÜ STANDI
9. TERMOSTAT AYAR DÜĞMESİ
10. BUHAR TETİĞİ
11. TERMOSTAT IªIĞI
12. SU DOLDURMA KABI
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Kullanacağınız buhar kazanlı ütü için, aºağıdaki hususları dikkate alınız:
1. Kullanım kılavuzu talimatlarınca belirtilen durumlar dıºında buhar kazanı kapağını asla
açmayınız.
2. Cihazın buhar püskürtme kapasitesi çok yüksek olduğundan asla canlılara doğrultmayınız.
3. Kazana su ilave ederken, cihazın üzerine su dökülmemesine dikkat ediniz. Eğer aksi olursa,
kullanmadan önce kurulayınız.
4. Buhar kazanlı ütünün çalıºma sıcaklığına ve basınca ulaºması birkaç dakika alacaktır. Bu
süre zarfında, ütü sıcak olacaktır fakat tam olarak verimli çalıºmayacaktır. Bu süreç ısınma
periyodu açısından normaldir ve ısınma süresinin sonunda kazan gösterge ıºığı sönecektir.
5. Buhar Kazanın içine su haricinde herhangi bir deterjan veya kimyasal maddeler koymayınız.
6. Cihaza zarar vereceğinden çalıºma esnasında buhar kazanını asla boº bırakmayınız. Cihazı
gereksiz yere çalıºır durumda bırakmayınız.
UYARI!
- Ütüleme iºlemine baºlamadan önce; ütülenecek giysinin buharlı ütüleme iºlemine uygun
olup olmadığını her zaman kontrol ediniz.
- Cihazın ilk kullanımında basit bir kumaºı ütüleyiniz.
- Cihaz ütü stantında dururken buhar tetiğine basmayınız.
- Ütüleme esnasında buharın gücünde bir azalma meydana geliyorsa, buhar kazanındaki su bitmek
üzere olduğu anlamına gelir. Kullanım kılavuzundaki talimatalara göre su ekleyiniz.
- Buhar kazanı basınçlı iken buhar kazanı kapağını kesinlikle açmayınız.
CİHAZI KULLANMAYA BAªLAMDAN ÖNCE
Cihazın kulanılması için gerekli voltajın evinizin voltajına uygun olup olmadığından emin
olunuz. Ekstra güvenlik için cihazı toprak korumalı prizle kullanınız. Cihazı ambalajından
çıkarınız, ütünün yüzey kısmında bulunan koruyucu ambalajı çıkarınız.
Cihaz ütü masası üstünde kullanılmalıdır.
SU HAZNESİNE SU DOLDURMAK
Cihaz kapalı "OFF" konumundayken ve sabit yüzey üzerindeyken cihazın su haznesine temiz
su koyunuz. Cihazın sıcaklık ayarı "Min." durumdayken; cihaza su kabını kullanarak 800 ml
(4 kap) su doldurunuz. Cihazın su haznesini tamamen doldurmamaya dikkat ediniz. Suyu
doldurduktan son kazan kapağını sıkıca kapatınız. Yukarıdaki prosedürleri uygulamadan buhar
fonksiyonunu kullanmayınız.
BUHAR FONSKİYONUN KULLANILMASI
- Cihaz açıldığında, Buhar kazanı Açma / Kapama (ON / OFF) , ütü ıºığı açma / kapama (ON / OFF)
tuºlarının ıºıkları yanar.
- Buhar fonksiyonun sıcaklığının ve basıncın yeterli seviyeye ulaºması yaklaºık 7-10 dakika sürer.
Bu süre içerisinde buhar fonksiyonun kullanılmaması gerekmektedir. Buhar fonksiyonu hazır
oluncaya kadar buhar ıºığı yanar.
- Ütülenecek olan kumaºın bilgilendirme etiketi doğrultusunda ütü sıcaklığını ayarlayınız.
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Buhar kullanılmaması gereken kumaºlarda buhar kazanı çalıºtırılmadan ütüleme
yapılmalıdır. Ütüleme sırasındaki duraklamalarda buhar kazanın üstündeki ütü
standını kullanınız.
Buharlı Ütüleme Önerileri
En mükemmel ütüleme ºekli; ütülenmek istenen kumaº üzerine 20 cm mesafeden buharı
püskürtünüz ve kumaº özellikleri doğrultusunda ütüleme iºlemini yapınız.
BUHAR FONKSİYONUNDA CİHAZA TEKRAR SU DOLDURMAK
Bir tehlikeyi önlemek için talimatları uygulayınız.
Buhar fonksiyonu kullanım sırasında azalırsa, kazanda su bitmiºtir, aºağıdaki talimatları
uygulayınız.
- Kazanın Açma / Kapama (ON / OFF) düğmesini KAPALI konuma getiriniz.
- Kazan ıºığı sönecek ve kazan ısıtma iºlemi sona erecektir.
- Ütünü buhar tetiğine basarak kazanın içindeki buharı veya havayı boºaltınız. Böylece kazanın
içindeki buhar basıncı azalmıº olacaktır. Bu iºlemi yapmamak kullanıcılara zarar verebilir.
- Cihazı prizden çekiniz, kazan soğuyuncaya kadar 10 dakika bekleyiniz. 10 dakika sonra
kapağını çok yavaº bir ºekilde açınız. Çok dikkat ediniz, buhar kazanın içinde çok az basınç
kalmıº olabilir.
- Kazana temiz su koyunuz.
- Buhar kazanın kapağını kapatınız ve yavaºça sıkınız.
- Cihaz prize takıldığında ve Açma / Kapama (ON / OFF) düğmesini AÇIK konuma getiriiz.
Buhar fonksiyonun sıcaklığının ve basıncının artması 7-10 dakika sürer. Bu süre içerisinde
buhar fonksiyonun kullanılmaması gerekmektedir. Buhar fonksiyonu hazır olanca buhar
ıºığı yanacaktır.
KURU ÜTÜLEME İªLEMİ
Ütü Açma / Kapama (ON / OFF) tuºuna basınız ve ütüyü çalıºtırınız. Kuru ütüleme sırasında
buhar kazanını çalıºtırmayınız. İstenilen ütü sıcaklığını Sıcaklık ayarı tuºundan ayarlayınız.
KULLANIM SONRASI BAKIM VE TEMİZLİK
- Cihazın fiºini prizden çıkardığınızdan emin olunuz ve tamamen soğumasını bekleyiniz.
Yumuºak, nemli bir bez yardımıyla siliniz. Kazanı ve ütüyü temizlemek için asla kimyasal
maddeler kullanmayınız.
- Buhar düğmesine basılı tutarak içerideki buharın tamamen tahliye olmasını sağlayınız.
- Suyun sertliğinden dolayı buhar kazanı içerisinde oluºan kirecin giderilmesi için kazan içerisine
%25 oranında sirke ve %75 oranında su ekledikten sonra 10 dakika kaynatıp buhar tetiğine
basılı tutarak ütü ve kazan içerisindeki kirecin giderilmesini sağlayabilirsiniz. En verimli sonuç
için iºlemi 2-3 kez tekrarlayınız.
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- Cihazın temizliğinde asla kimyasal kireç çözücü veya kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
- Kimyasal temizleyici kullanılması durumunda cihaz kazanında, ütü tabanında paslanmalar
ve plastik conta aksamının deforme olmasına neden olacaktır. Bu durum garanti kapsamında
iºlem görmeyecektir.
Bu iºaret, bu ürünün diğer ev atıklarıyla atılmamasını söylemektedir. Çevreye
ve insan sağlığına zarar vermemesi için, lütfen ürünü geri dönüºüme
kazandırınız. Ürünü geri dönüºtürmek için, geri dönüºüm ve toplama
merkezleri veya satın aldığınız firma ile görüºünüz. Onlar çevresel geri
dönüºüm için ürününüzü alacaktır.
BEKLENMEYEN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
Sorun
- Buhar tetiğine basıldığında buhar yerine su püskürtüyor.
Çözüm
- Buhar kazanına 600 ml’den fazla su ilave edilmesinden kaynaklanır. Buhar kazanındaki suyun
600 ml’den fazla olmadığından emin olun.
- Buhar hortumundaki buharın yoğunlaºarak suya dönüºmesinden kaynaklanır. Kısa süreli bu
durum normal olarak karºılanır.
Sorun
- Ütü ısınmıyor.
Çözüm
- Ütünün Açma / Kapama (ON / OFF) düğmesini kontrol ediniz ve açık olduğundan emin olunuz.
- Cihazın fiºinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
Sorun
- Cihaz buhar üretmiyor.
Çözüm
- Cihaz kazanının Açma / Kapama (ON / OFF) düğmesinin açık olduğıundan emin olunuz.
- Cihazın fiºinin prize takılı olduğundan emin olnunuz.
- Buhar kazanı içerisinde yeteri kadar su olduğundan emin olunuz (Min. 200 ml - Maks. 600 ml).
Sorun
- Cihaz buhar kazanı kapağından buhar kaçırıyor.
Çözüm
- Kapak contası deformasyona uğramıº olabilir. Contayı değiºtiriniz.
- Kapak tam olarak sıkıºtırılmamıº olabilir, kapağın tam olarak kapatıldığından emin olunuz.
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UYARI!
- Sadece üretici tarafından onaylanmıº aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal
aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalıºmasının
güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeºitlerini kullanım kılavuzunun ürün parça tanıtımı bölümünden
bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, müºteri hizmetlerimize danıºabilirsiniz.
- Orijinal olmayan yedek parça ve aksesuar kullanımlarından oluºan arıza, hata, kusur ve size
ya da çevrenize verdiğiniz zararlarda Üretici / İthalatçı firma sorumluluk kabul etmez.
- Orijinal olmayan yedek parça ve aksesuar kullanımlarından doğacak sorun, hata ve arızalar
garanti kapsamında iºlem görmeyecektir.
Yukarıda sıralananlar dıºında sorunlarla karºılaºmanız durumunda lütfen müºteri
hizmetlerimizi arayınız.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kazan Su Kapasitesi:
Buhar Basınç Gücü:
Kazan Rezistans Gücü:
Ütü Rezistans Gücü:
Toplam Güç:
Besleme Voltaj Değeri:
Ürün Ağırlığı:
Kutu Ölçüleri:

800 ml
3 Bar
1200 Watt
1000 Watt
2200 Watt
220 / 230V - 50 / 60Hz.
2.7 kg
37 x 19 x 38 cm
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ÜTÜLEME KARTI
KUMAª TÜRÜ

ÖNERİLEN
TERMOSTAT
AYARI

ÜTÜLEME TALİMATI

•

Ürün üzerindeki ütüleme talimatlarını uygulayınız.
Bu tür kumaºlar genellikle çok düºük ısılarda ütülenir.

Polyester, Suni İpek

•

Kuru ütüleme önerilir.
Bu tür kumaºları tersten ütüleyiniz. Eğer kumaº birden
fazla kumaº türünden oluºuyorsa en düºük ısı ayarını
tercih ediniz.

İpek

•
•

Buharlı ütüleme önerilir.
Bu tür kumaºları tersten ütüleyiniz.

Yün,
Az Yoğunluklu Pamuk,
Az Yoğunluklu Keten

•
•
•

Kuru ütüleme önerilir.
Bu tür kumaºları tersten ütüleyiniz. Ütüleme sırasında
kumaºın üzerine ince bir bez koyarak ütüleme yapmanız,
ısıdan kaynaklı muhtemel parlamaların önüne geçecektir.

Pamuk,
Saf Keten,
Kolalı Kumaºlar

•
•
•

Buharlı ütüleme önerilir.
Bu tür kumaºları ütülemeden önce nemlendiriniz.
Ağır kumaºlar ve kolalı kumaºlar düz; koyu renkli ve
iºlenmiº kumaºlar tersten ütülenmelidir.

Keten

•
•
•

Buharlı ütüleme önerilir.
Bolca buhar kullanınız ve koyu renkli kumaºları tersten
ütüleyiniz. Yaka ve kol manºetlerinde düz ütüleme
yapabilirsiniz.

Asetat, Akrilik, Naylon

DİKKAT! Ütüleme kartında belirtilen talimatlar bilgilendirme amaçlıdır. Ütülenecek ürün
üzerindeki ütüleme talimatları dikkate alınmalıdır.

Bluelight Home / Buhar Kazanlı Ütü / CEA-YC658A
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, 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: 12.01.2012

Belge No: 108924

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

: BUHAR KAZANLI ÜTÜ
: BLUELIGHT
: CEA-YC658A
::: 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 ATA TEKNİK
Tel: 0276 223 6464
Adres: ÜNALAN MAH.
YİĞİT SOK. No:26/A,
UªAK
2 MURAT OĞUZ
Tel: 0352 232 1639
Adres: YANIKOĞLU
MAH. ªADIRVAN SOK.
ENDER APT. No: 4,
KAYSERİ
3 YONCA ELEKTRİK
Tel: 0212 861 0011
Adres:GÜLTUR SAN.
SİT. No:34K-34J
B.ÇEKMECE,
İSTANBUL
4 ÖZ ÜSTÜN BOBİNAJ
Tel: 0422 336 6110
Adres:YENİ SAN. SİT.
2.CAD. 8.SOK. No:7
MALATYA

5 İVAN TEKNİK
Tel: 0482 312 5599
Adres: TEPEBAªI
MAH. KİLİSE CAD.
NO: 1/1 / KIZILTEPE
MARDİN
6 UYDU ELEKTRONİK
Tel: 0358 513 9225
Adres: SOFULAR
MAH. ªENEL SOK.
No: 2 / C MERZİFON
AMASYA
7 BULUT ELEKTRONİK
Tel: 0322 234 3379
Adres :TOROS MAH.
42 SOK. No: 20 / A
GÜNAY APT. ZEMİN
KAT, SEYHAN
ADANA

