
Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay & Kahvesi Makinesi

DC-203 / Kullan›m K›lavuzu
Instruction Manual

SU ISITICI
ÇAY MAK‹NES‹

KAHVES‹ MAK‹NES‹

3’ü1
ARADA

2000 Watt’l›k
Yüksek Güç

(Çay Makinesi)

2000
Watt

800 Watt’l›k
Yüksek Güç

(Kahve Makinesi)

800
Watt



De¤erli Müflterimiz
Bluelight’› tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de¤erli müflterilerimizin hayat›n›
kolaylaflt›rmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmifltir. Ürünlerimizden
maksimum verim alabilmek için kullan›m k›lavuzunda belirtilen talimatlar› dikkatle okuyunuz ve uygulay›n›z.
Kullan›m k›lavuzunda bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyac›n›z olabilece¤inden lütfen ürün kutusu
ile birlikte muhafaza ediniz.

Bluelight Ça¤r› Merkezi  444 8 258 & 0850 321 2583 no’lu telefon numaras› ile hafta içi 09:00 - 18:00
saatleri aras›nda hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde do¤rudan bu numaray› arayarak ya da
destek@bluelight.com.tr adresine mail göndererek müflteri hizmetlerimizden teknik destek ve yard›m
alabilirsiniz.

ÜRÜNLER‹M‹Z 2 YIL BLUEL‹GHT GARANT‹S‹ ALTINDADIR.
HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹M‹Z ‹LE YAPACA⁄INIZ GÖRÜfiME SONUCUNDA
ÜRÜNÜNÜZ ADRES‹N‹ZDEN ÜCRETS‹Z ALINIP GEREKL‹ ‹fiLEMLER YAPILDIKTAN SONRA Y‹NE ÜCRETS‹Z
OLARAK TARAFINIZA GÖNDER‹LECEKT‹R.

ÖNEML‹ NOT
Üretici her zaman ürünlerin tasarım ve kalite olarak daha ileriye taflımak amacındadır. Bu nedenle, her
ne kadar bu kılavuz basıldı¤ı tarih itibariyle cihazın en güncel yapısına uygun olarak gelifltirildiyse 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 oluflabilecek
sorularla ilgili olarak lütfen müflteri hizmetleri
yetkililerimiz ile iletiflime geçiniz.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
1. 0.7 litre kapasiteli paslanmaz çelik demlik
2. Açılır kapanır demlik kapa¤ı
3. 1.8 litre kapasiteli paslanmaz çelik su ısıtıcısı
4. Aç/Kapat  ve sıcaklık ayarlama dü¤mesi
5. Güç gösterge ıflı¤ı (kırmızı)
6. Kaynama gösterge ıflı¤ı (sarı)
7. Ergonomik tutma saplar›
8. Su seviye göstergesi
9. 360 derece dönen elektrik iletim aparat›
10. Kablo saklama yeri
11. Paslanmaz çelik çay süzgeci
12. Su ısıtıcısı için özel kapak
13. 0.6 litre kahve yapma cezvesi

LÜTFEN D‹KKAT: YETK‹L‹ SERV‹S‹N DIfiINDA, ÜRÜN ÜZER‹NDE YAPILACAK ONARIM, MOD‹F‹KASYONLAR,
KIRIKLAR VE MÜDAHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANT‹ KAPSAMI DIfiI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay & Kahvesi Makinesi
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GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
• Bluelight çay ve kahve yapma makinesi için belirtilen voltaj ile evinizdeki voltaj seviyesinin birbirine uygun 

oldu¤undan emin olunuz. Voltaj de¤erlerinden meydana gelecek olan arızalar firmamız sorumlulu¤unda 
tutulamaz ve bu tür arızalar garanti kapsamı dahilinde ifllem görmeyecektir.

• Çay makinesi sadece çay demlemek, su kaynatmak ve suyu sıcak tutmak için tasarlanmıfltır. Kaynatma veya
ısıtma amacıyla baflka bir sıvı yada solüsyon kullanmayınız.

• Çay ve kahve yapma makinenizi kullanaca¤ınız prizde mutlaka topraklama hattı olmalıdır. Ürüne ve elektrik
hattınıza zarar vermemek için gereksiz ve yetersiz akım sa¤layan kablo uzatması kullanımından kaçının. Kablo
uzatması kullanılması gerekli yerlerde kablo kalınlı¤ı minimum 3x1 mm topraklı uzatma kablosu olmalıdır.

• Satın almıfl oldu¤unuz cihazlar sadece ev kullanımı için uygundur. Herhangi bir ticaret veya endüstriyel bir 
alanda kullanmayınız. Aksi takdirde, uygunsuz kullanımlardan kaynaklanan arızalar garanti kapsamında ifllem
görmeyecektir.

• Cihazlarınızı çocukların ulaflamayaca¤ı yerlerde tutunuz. Ayrıca, bedensel ve zihinsel engelli kiflilerce 
kullanılmasına izin vermeyiniz.

• Cihazlarınızı soba, ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarının üzerinde ve yakınında kullanmayınız.
• Cihazlarınızı sert ve düz bir zemine koyunuz. Kenarlara ve uçlara koymaktan kaçınınız, aksi takdirde,  küçük

bir temas ile düflebilir. Unutmayınız ki içi çok sıcak su ile dolu olabilir.
• Cihazın kablosunun masanın uçlarından sarkmasına veya baflka bir cihaza de¤mesine izin vermeyin.
• Cihazı kablosundan tutarak taflımayınız. Fifli prizden çıkartmak için kablodan asla çekmeyiniz, fiflten tutup çekiniz.
• Hasar görmüfl kablo veya fifl ile cihazı çalıfltırmayınız. Asla kendiniz tamir etmeyiniz. Müflteri hizmetleri ile 

iletiflime geçiniz.
• Sıcak yüzeye de¤memek için, cihazı her zaman tutma kulbundan tutunuz.
• Cihazı kullanmıyorsanız veya temizlemeden önce fifli prizden çıkarınız. Cihazı temizlemeden önce, tamamen

so¤udu¤undan emin olunuz.
• Bu cihazlar sadece kendisine ait olan elektrik iletim aparatı ile kullanınız. Baflka bir cihaza ait elektrik iletim 

aparat› kullanmayınız.
• Kaynayan suyun sıcak kalmasını sa¤lamak için termostat dü¤mesinin seviyesini 40 – 80°C arasına düflürünüz.
• Kaynayan suyun buharı yanıklara neden olacak kadar sıcaktır, buharla temastan kaçınınız.
• Cihazı kapatmak için, termostat dü¤mesini “OFF” konumuna getiriniz.
• Cihaz kullanılmadı¤ında veya bofl oldu¤unda termostat dü¤mesi MUTLAKA “OFF” konumunda olmalıdır.
• Cihaz çalıflırken, su ısıtıcısının üzerinde mutlaka kapak veya demlik olmalıdır. Aksi takdirde sürekli kaynama 

sonucunda cihazınızda arıza meydana gelecektir.
• Cihazın elektrik iletim aparatını veya su ısıtıcısı kısmını asla su ile veya baflka bir sıvıyla yıkamayınız, ve banyo

gibi nemli ortamlarda kullanmayınız.
• Su doldururken cihazı elektrik iletim aparatı ayırınız.
• Su ısıtıcıda sudan baflka bir sıvı kesinlikle kaynatmayınız.
• Elektrik iletim aparatını ve elektrikli parçaları asla nemli veya ıslak durumda bırakmayınız ve kuruyana kadar

kullanmayınız.
• Cihaz çalıflırken yanından ayrılmayınız.

GENEL B‹LG‹LER
• Bu cihaz hayatınız kolaylafltırmak, rahat flekilde çay demlemek ve kahve yapmak için özel olarak dizayn edilmifl

3’ü 1 arada olan bir ürün grubudur.
• Cihaz, suyu kısa sürede kaynatır ve ayarlanabilir sıcaklık seviyesi sayesinde enerji tasarrufu sa¤layarak sıcak tutar.
• Suyu kısa sürede kaynatmak istiyorsanız, sıcaklık ayarını “BOIL” konumuna getiriniz. Kaynama olduktan 

sonra sıcaklık ayarını 80- 40°C arasına alınız.
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• Su kaynamaya baflladı¤ında, çalıflma sıcaklık seviyesini azaltarak su sıcaklı¤ı sabit tutulabilir.
• Su ısıtıcısına su doldurulur ve kaynatmak için termostat dü¤mesini “BOIL” konumuna getirilir. Su kaynadıktan

sonra termostat dü¤mesinin derece ayarını mutlaka 40 ile 80°C arasına düflürün. Aksi halde ürününüz
arızalanır veya hasar görebilir. Bu durumda ürününüz garanti kapsamı dahilinde ifllem görmeyecektir.

• Kullanım bittikten sonra, termostat dü¤mesi “OFF” konumuna getirilir.
• Su kaynadıktan sonra, sıcaklık seviyesini azaltarak hem suyu ve demli¤i sıcak tutarken hem de enerji tasarrufu

sa¤lamıfl olursunuz.
• Bu cihazı, aynı zamanda kettle (su ısıtıcısı) olarak kullanabilirsiniz.
• Cihaz çalıflırken, su ısıtıcısının üzerinde mutlaka kapak veya demlik olmalıdır.
• Cihaz kullanılmadı¤ında veya bofl oldu¤unda termostat dü¤mesi “OFF” konumunda olmalıdır.

UYARI
• Kettle (su ısıtıcısı) bofl iken veya minimum seviyeden (0.5 litre) düflük ise aç/kapat dü¤mesi kapalı konumda olmalıdır.
• Kettle’daki su bitti¤inde, termostat dü¤mesi “OFF” konuma getirilerek cihaz kapatılmalıdır.

BLUELIGHT ÇAY MAK‹NES‹N‹N KULLANIMI
• Cihaz çalıflırken, sıcaklı¤ı artar. Bu yüzden, sıcak yüzeylere dokunmayınız. Su kaynamaya baflladı¤ında, metal

kısımları elinizle tutmayınız.
• Bu cihazı, su kaynatmak dıflında baflka bir amaçla kullanmayınız. Sudan baflka bir sıvı kaynatma veya ısıtma

ifllemi kesinlikle yapmayınız.
• Kaynama ifllemini bafllatmadan önce, kettle’ın üstünde demlik veya kapak olmalıdır. Aksi takdirde, cihaz 

enerji tasarrufu sa¤layamayacaktır.
• Çay katmak için demli¤i alırken, demli¤in tabanını sıyırarak alınız, böylece demli¤in altındaki buhar damlaları

su ısıtıcısının içinde kalır ve muhtemel yanık yaralanmalarını önlemifl olursunuz.
• Cihazı ilk kullanımdan önce, su ısıtıcısının ve demli¤in içini su ile yıkayınız. 2 veya  3 defa maksimum seviyeye

kadar su katarak, kaynatınız ve sonra kaynayan suyu döküp, so¤uk su ile durulayınız.
• Su kaynadıktan sonra, su üzerinde beyaz tortular görülebilir. Bu, suyun sertli¤inden kaynaklana do¤al bir durumdur.

SU ‹LE DOLDURMA
• Su ısıtıcıya su doldururken, elektrik iletim aparatından su ısıtıcıyı ayırınız. Suyun alt tabana dökülmesini engelleyiniz.
• Su ısıtıcıya (kettle) 0.5 litreden az, 1.8 litreden fazla su ile doldurmayınız.

E¤er minimum seviyeden az su kalırsa cihaz erkenden kapanabilir veya maksimum seviyeden fazla su 
doldurulursa kaynama sırasında ısıtıcının a¤zından su fıflkırabilir.

ÇAY DEMLEME
• Cihazın tabanındaki dolanmıfl olan kabloyu, prize takınız.
• Cihazı, mutfakta kullanılmadı¤ı zamanlarda prize takılı halde tutmanız uygundur. Yalnız sıcaklık ayarlama 

dü¤mesinin “OFF” konumunda kapalı oldu¤undan emin olunuz.
• Su ısıtıcıya, demlemek istedi¤iniz çaya göre, maksimum (1.8 litre) ile minimum (0.5) litre arasında su doldurunuz.
• Su ısıtıcıyı elektrik iletim aparat› üstüne yerlefltiriniz.
• Demli¤in kapa¤ını açınız ve çay süzgecini çıkartınız. Süzgece yeterli miktarda çay koyunuz ve so¤uk su ile 

süzgeçdeki çayı ıslattıktan (yıkadıktan) sonra tekrar demli¤in içine koyunuz.
• Sıcaklık ayarlama dü¤mesini “BOIL” konumuna getirerek cihazı çalıfltırınız. “BOIL” konumuna getirdi¤inizde

sarı kaynama gösterge ıflı¤ı yanacaktır ve kaynama iflleminiz bafllayacaktır.
• Su ısıtıcıya koyulan su miktarına göre, suyun kaynaması 4 ile 10 dakika arasında de¤iflir. Su kaynamaya 

baflladıktan sonra, sıcaklık ayarlama termostat dü¤mesinden 80°C’ye getirerek, suyun sıcak kalmasını 
sa¤layabilirsiniz. Bu arada, sarı ıflık kaybolacaktır ve sıcaklık düfltü¤ünde tekrar yanacaktır. Böylece suyun 
kaynamasını sürekli kılacaktır.
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• Kaynayan suyu kullanarak demlikteki çayı demleyiniz. Su ısıtıcıda yeterli su kalmadıysa su ekleyiniz. E¤er su 
eklediyseniz, dü¤meyi tekrar “BOIL” konumuna getiriniz. Su kaynamaya baflladıktan sonra mutlaka sıcaklık
ayarlama termostat dü¤mesini tekrar 80°C’ye düflürünüz, aksi takdirde yüksek ısıda çok fazla çalıfltı¤ı için 
arıza ve yanma riski oluflabilir.

SU ISITMA
• Bu cihazı, kettle gibi sadece suyu kaynatmak veya ısıtmak için kullanabilirsiniz.
• Su ısıtıcıya maksimum (1.8 litre) ile minimum (0.5) litre arasında su katınız. Su ısıtıcıyı elektrik iletim aparatının

üstüne yerlefltiriniz ve sıcaklık ayarlama termostat dü¤mesini “BOIL” konumuna getirerek cihazı çalıfltırınız.
• Su kısa sürede kaynadıktan sonra, sıcaklık ayarlama termostat dü¤mesinden enerji tasarrufu ve uzun ömürlü 

kullanım için daha düflük bir seviyeye (80°C) getiriniz.  Böylece su sürekli olarak sıcak olarak kullanıma hazır olacaktır.
• E¤er ısıtıcıya su eklerseniz, termostat dü¤mesini tekrar “BOIL” konumuna getiriniz.
• Su kaynadıktan sonra cihazı asla “BOIL” konumunda bırakmayınız, aksi takdirde arıza ve yanma riski olabilir.

ÇAY MAK‹NES‹ TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Cihazı temizlemeden önce her zaman temizlik talimatlarını okuyunuz.
• Cihazı temizlemeden önce,  sıcaklık ayarlama termostat dü¤mesini “OFF” konumuna getiriniz ve fifli prizden

çıkarınız. Bir süre cihazın so¤umasını bekleyiniz.
• Çay süzgecini elinizle veya bulaflık makinesinde yıkayabilirsiniz.
• Çay makinesinin çay süzgeci haricinde hiçbir parçası bulaflık makinesinde yıkanmaya uygun de¤ildir.
• Su ısıtıcının içinde kalan suyu dökünüz ve ısıtıcının dıfl yüzeyini kuru veya az nemli bir bez ile siliniz.
• Cihazın elektrik iletim aparatını veya su ısıtıcısı kısmını asla su veya baflka bir sıvı ile yıkamayınız.
• Cihazın dıfl yüzey parçalarını temizlerken, çamaflır suyu, kireç sökücü veya hidroklorik asit gibi aflındırıcı ve 

kuvvetli kimyasallar kullanmayınız.
• Kablonun ve fiflin kuru oldu¤undan emin olunuz. E¤er bir ıslaklık fark ederseniz, fifli prizden çıkarınız ve kurulayınız.

BLUELIGHT KAHVE YAPMA MAK‹NES‹N‹N KULLANIMI
• Kahve yapma makinesi çay makineniz ile aynı elektrik iletim aparatını kullanır.
• Kahve yapma makinenizde sadece kahve yapabilir ve su ısıtabilirsiniz, baflka sıvı yada solüsyon kullanmayınız.
• ‹lk kullanımdan önce belirtilen seviyeye kadar su ile doldurun ve kaynatın, sonrasında suyu yenileyerek bu 

ifllemi 2-3 kez tekrarlayın.

TÜRK KAHVES‹ P‹fi‹RME
• Kahve yapma makineniz ile 6-7 kiflilik kahve yapabilirsiniz.
• Kahve makinenize yapacak oldu¤unuz kifli sayısına göre istedi¤iniz miktarda so¤uk su koyunuz (maksimim 

6-7 kiflilik 600ml).
• Orta flekerli kahve yapmak için her fincan için 1 küp fleker ve 1 tatlı kaflı¤ı Türk kahvesi ilave edin.
• Cihazı elektrik iletim aparatı üzerine yerlefltirin ve ardından kahveyi 1 kez karıfltırın.
• Kahve hafif kabarmaya baflladıktan sonra her fincana az miktarda kahveyi dökün. (Köpük için)
• Cihazı tekrar elektrik iletim aparatı üzerine yerlefltirin ve kahve tekrar kabardı¤ında (kaynamaya baflladı¤ında)

kalan kahveyi bütün fincanlara dökün.
• Farklı damak tatlarına göre farklı kahve ve fleker ölçeklerinde Türk kahvenizi piflirebilirsiniz.

KAHVE MAK‹NES‹N‹N TEM‹ZL‹⁄‹
• Kahve makinenizi temizlemeden önce mutlaka 5-10 dk. so¤umasını bekleyin.
• Kahve makinenizin alt elektrik iletim soketlerinin suyla temas etmemesine dikkat ederek makinenin içini su ile yıkayın.
• Kahve makinenizi ASLA bulaflık makinesinde yıkamayın.
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• Cihazlarınızın dıfl yüzeylerini ASLA kimyasal temizleyiciler, sert fırça yada tel ile temizlemeyin. Bu tür durumlardan
kaynaklanan deformasyon ve arızalar garanti kapsamında ifllem görmeyecektir.

• Elektrik iletim aparatları ve cihazların alt kısımları su ile temas etmifl ise MUTLAKA kurumasını bekleyin. Aksi
takdirde elektrik çarpmalarına ve tesisatınızda hasar/arızaya neden olacaktır.

GÜVENL‹K
• Bu cihaz, ayarlanan sıcaklı¤a ulafltı¤ında otomatik enerji tasarrufu konumuna geçer.
• SU KAYNADIKTAN SONRA C‹HAZI ASLA “BOIL” KONUMUNDA BIRAKMAYINIZ, AKS‹ TAKD‹RDE ARIZA VE

YANGINA NEDEN OLAB‹L‹R. BU TÜR DURUMLARDA ÜRÜNÜNÜZ GARANT‹ KAPSAMI DIfiI KALACAKTIR
VE OLUfiAB‹LECEK HASAR VEYA KAZALARDAN F‹RMAMIZ SORUMLU DE⁄‹LD‹R.

K‹REÇ ÇÖZME
• Su ısıtıcının içindeki kirecin giderilmesi temizlik ve enerji kullanımı açısından son derece önemlidir.
• Su ısıtıcının tabanında oluflan kireç ve tortular, cihazın çalıflma verimlili¤ini azaltarak yüksek enerji tüketimine

neden olacaktır.
• Fifli prizden çıkardıktan sonra, az miktarda oluflan kireç ve tortuyu fırça ile temizleyebilirsiniz.
• Evde kullanılan kireç gidericiler veya sirke, sertleflmifl kireç gidermede kullanılabilir. (K‹MYASAL K‹REÇ 

G‹DER‹C‹LER‹ ASLA DIfi YÜZEY ‹LE TEMAS ETT‹RMEY‹N‹Z. AKS‹ TAKD‹RDE  ÜRÜNÜNÜZÜN DEFORMASYONUNA
NEDEN OLACAK VE DEFORMASYONLAR GARANT‹ KAPSAMINDA ‹fiLEM GÖRMEYECEKT‹R.)

• Su ısıtıcısının içini kireç çözücü ve sirke ile temizlemek için: içine bir miktar su koyup kaynatınız ve ardından 
bir miktar kireç çözücü veya sirke içine ekleyip karıfltırınız. Bu flekilde 3-5 dakika bekledikten sonra su ısıtıcıyı
boflaltınız ve 2-3 defa temiz su ile çalkalayınız. (Kaynama iflleminin ardından kimyasal çözücü ekledikten sonra
buharlaflan suyu KES‹NL‹KLE solumayınız/içmeyiniz ve mümkün oldu¤unca bu ifllemi havalandırmalı bir yerde
yapınız. Kimyasal çözücü buharının solunması/içilmesi durumunda mutlaka doktorunuza baflvurunuz.)

• Dıfl yüzeyi kesinlikle kimyasal temizleyiciler ile temas ettirmeyiniz, aksi takdirde kalıcı lekeler oluflur.

SAKLAMA
• Fifli prizden çıkardıktan sonra, kabloyu cihazın tabanındaki saklama yerine sarınız.
• Cihazı elektrik iletim aparatının üzerinde tutabilir ve bu flekilde saklayabilirsiniz.

SORUN G‹DERME
Sorun

• Su kaynamadan önce güç kesiliyor, cihazın kapanıyor ve elektrik gelmiyor.
Çözüm

• Aflırı kireç tortulanması. Kireç tortuları uygun bir flekilde temizlendikten sonra cihaz normal ifllevini yerine getirecektir.
• Su normal seviyenin altında. Belirtilen seviyede su ilave edin.
• Hatalı çalıflma. Müflteri hizmetlerimiz ile iletiflime geçiniz.

Sorun
• Çay makinesi ve kahve makinesine elektrik gelmiyor, ıflıklar yanmıyor.

Çözüm
• Herhangi bir kopma ya da ezilmeye karflı elektrik kablo ve fiflini kontrol edin,
• Susuz çalıflmaya karflı devreye giren koruma sistemi aktif hale gelmifl olabilir. Fifli prizden çıkartın ve 10 dk. 

bekledikten sonra fifli tekrar prize takın.
• Suyun az olmasından kaynaklanabilir, su ısıtıcıyı elektrik iletim aparatından ayırın ve uygun seviyede kadar 

su ilave ettikten sonra su ısıtıcıyı tekrar elektrik iletim aparatına üzerine yerlefltirin.
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Bluelight Gourmet / Paslanmaz Çelik Çay & Kahvesi Makinesi

Sorun
• Su ısıtıcı tesisat sigortasını attırıyor.

Çözüm
• Sigorta de¤erlerinizi elektrikçinize kontrol ettirin. Akım de¤erleri düflük  ve eski/yıpranmıfl sigortalar bu tür 

hatalara neden olacaktır. Sigortanızı de¤ifltirtin.
• fiebekenizde ba¤lı bulunan kaçak akım koruma rölesi bu tür hatalara neden olabilir. Elektrikçiniz ile iletiflim kurun.
• Ürün tesisat ve kendi güvenli¤iniz için toprak hattı olmayan prizlerde kullanmayın.

Sorun
• Cihaza dokundu?um zaman elektrik çarpıyor.

Çözüm
• Elektrik tesisatınızda toprak hattı oldu?undan emin olun. Toprak hattı olmaya prizde ürünü kullanmayın.
• Mü?teri hizmetlerimiz ile ileti?ime geçiniz.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Çalıfltırma Voltaj De¤eri : 220 / 240 V – 50 Hz
Güç : 2000 W
Paslanmaz Çelik Kettle (Su ısıtıcı)
Maksimum Kapasite : 1.8 litre
Minimum Kapasite : 0.5 litre
Paslanmaz Çelik Demlik : 0.7 litre
Kahve Yapma Cezvesi : 0.6 litre

ATIK (WEEE)
Bu cihaz , WEEE direktifleri do¤rultusunda geri dönüflümü yapılabilir maddelerden üretilmifltir. Bu ürünü 
sınıflandırılmamıfl belediye atıkları ile atmayınız. Yerel makamlara baflvurunuz.

Ürün üzerinde bulunan iflaretler ve ürün beraberinde verilen kullanma kılavuzunda belirtilen de¤erler ilgili 
standartlara gore labaratuar ortamında elde edilen de¤erlerdir. Bu de¤erler ürün kullanım ve ortam flartlarına
göre de¤ifliklik gösterebilir.

ÖNEML‹ NOT: HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCEL‹KLE MERKEZ TEKN‹K SERV‹S‹M‹Z
‹LE ‹RT‹BAT KURUNUZ. YETK‹L‹ SERV‹S‹N DIfiINDA, ÜRÜN ÜZER‹NDE YAPILACAK ONARIM, 
MOD‹F‹KASYONLAR VE MÜDAHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANT‹ KAPSAMI DIfiI KALMASINA 
NEDEN OLACAKTIR.

BLUELIGHT ÜRÜNLER‹ MERKEZ TEKN‹K SERV‹S

ÜRÜNLER‹M‹Z 2 YIL BLUEL‹GHT GARANT‹S‹ ALTINDADIR.
HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹M‹Z ‹LE YAPACA⁄INIZ GÖRÜfiME SONUCUNDA
ÜRÜNÜNÜZ ADRES‹N‹ZDEN ÜCRETS‹Z ALINIP GEREKL‹ ‹fiLEMLER YAPILDIKTAN SONRA Y‹NE ÜCRETS‹Z
OLARAK TARAFINIZA GÖNDER‹LECEKT‹R.

KT ‹Ç VE DIfi T‹C. GIDA SAN. LTD fiT‹.
444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / destek@bluelight.com.tr
ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Ka¤›thane / ‹stanbul
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Belge Onay Tarihi: 27.03.2012                     Belge No: 110991

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlü¤e
konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı Tüketicinin
ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü¤ü tarafından izin verilmifltir.

‹MALATÇI / ‹THALATÇI F‹RMANIN
Ünvan› : KT ‹ç ve D›fl Tic. G›da San. Tic. Ltd. fiti
Merkez Adresi : 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Befliktafl / ‹stanbul
Telefonu : 0 212 270 74 70
Faks› : 0 212 270 75 74

Firma Yetkilisinin
‹mzas› / Kaflesi

ÜRÜNÜN
Cinsi : PASLANMAZ ÇEL‹K ÇAY & KAHVE MAK‹NES‹
Markas› : BLUELIGHT

Modeli : DC-203

Bandrol ve Seri No.’su : BLCKM131000001
Teslim Tarihi ve Yeri : -
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 (Yirmi) ‹fi GÜNÜ

SATICI F‹RMANIN
Ünvan› :  ......................................................................
Adresi :  ......................................................................

   ......................................................................
   ......................................................................

Telefonu :  ......................................................................
Faks› :  ......................................................................
Fatura Tarihi ve No.’su :  ......................................................................

Firma Yetkilisinin
‹mzas› / Kaflesi

Garanti Belgesi
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ÖNEML‹ NOT: GARANT‹ YALNIZCA, SATIfi FATURASI VE GARANT‹ BELGES‹ ‹LE B‹RL‹KTE
GEÇERL‹D‹R. LÜTFEN FATURANIZI VE GARANT‹ BELGEN‹Z‹ MUHAFAZA ED‹N‹Z.



1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 (‹ki) y›ld›r.

2. Mal›n tüm parçalar› dahil (kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›s›mlar hariç) olmak üzere tamam›

firmam›z›n garantisi alt›ndad›r.

3. Mal›n garanti süresi içinde ar›zalanmas› durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Mal›n tamir süresi en fazla 20 (Yirmi) ifl günüdür. Bu süre mal›n servis istasyonuna, servis istasyonu

olmamas› durumunda mal›n sat›c›s›, bayii, acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan 

birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Sanayi mal›n›n ar›zas›n›n 10 (On) ifl günü içerisinde 

giderilememesi halinde, imalatç› ve ithalatç›, mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar benzer özelliklere

sahip baflka bir sanayi mal›n› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.

4. Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay› 

ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirirlen parça bedeli ya da baflka bir ad alt›nda hiçbir 

ücret talep edilmeksizin tamiri yap›lacakt›r.

5. Mal›n teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kayd›yla bir y›l içerisinde, ayn› 

ar›zay› ikiden fazla tekrarlamas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten fazla ortaya ç›kmas›, veya belirlenen

garanti süresi içinde farkl› ar›zalar›n toplam›n›n alt›nda olmas› sonucu, maldan yararlanamaman›n

süreklilik kazanmas›, tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›, servis istasyonunun mevcut 

olmamas› durumunda s›ras›yla sat›c›, bayii, acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan 

birinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirinin mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi durumlar›nda

ücretsiz olarak de¤ifltirme ifllemi yap›lacakt›r.

6. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti

kapsam› d›fl›ndad›r.

7. Garanti süresi içinde, servis istasyonlar› taraf›ndan yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u, imalatç› veya 

ithalatç› taraf›ndan flart koflulan periyodik bak›mlarda verilen hizmet karfl›l›¤›nda tüketiciden iflçilik

ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.

8. Voltaj düflmesi ya da yükselmesinden dolay› meydana gelebilecek ar›zalar garanti kapsam› 

d›fl›ndad›r.

9. Sat›c›/Bayi taraf›ndan kaflelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

10. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin

ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir.

Garanti fiartlar›
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1 Y›ld›r›m Elektronik
T 0422 321 79 11
A Nuriye Mah. Mimar Sinan Cad. No.85

MALATYA
2 Ahmet Cinkaya

T 0258 264 77 73
A Saltak Mah. O¤uzhan Cad. No.57

DEN‹ZL‹
3 Asteknoloji Biliflim

T 0212 562 40 20
A Yavuz Selim Cad. No.12 Funtoro Plaza,

Esenler, ‹STANBUL
4 Ata Teknik / Mustafa Kuru

T 0276 223 64 60
A Ünalan Mah. Yi¤it Sok. No:26/A

UfiAK
5 Atak Elektrik Elektronik

T 0464 214 66 72
A Tophane Mah. Bar›fl Cad. No.15/A

R‹ZE
6 Baha Teknik Servis

T 0412 235 30 93
A fieyh fiamil Cad. Medine Bulvar› 637 

4.K›s›m B3 Blok, D‹YARBAKIR
7 Seda Elektrik Elektronik

T 0458 211 25 50
A Hastane Cad. No.16, BAYBURT

8 Bekir Ayy›ld›z
T 0312 43012 15
A Tuna Cad. No.3/16, K›z›lay, ANKARA

9 Bilaks Bilgisayar Aksesuar
T 0212 506 03 03
A Çaml›k Cad. Kas›mpat› Sok. No.13, 

Bahçelievler, ‹STANBUL
10 Cennet Bilgisayar

T 0352 221 04 61
A Fafit Mah. ‹stasyon Cad. No.32/A 

Kocasinan, KAYSER‹
11 Ça¤r› Elektronik / Hulusi Tok

T 0352 231 51 07
A Fatih Mah. Mete Cad. No.58, KAYSER‹

12 Datateknik Elektronik Servis
T 0322 231 12 65
A Mehves›¤maz Mah. Turgut Özal Bulv.

No.103 D.17, ADANA
13 Etüd D›fl Ticaret

T 0212 266 07 77
A Mecidiyeköy Mah. Dereboyu Cad. 

No.69/A, fiiflli, ‹STANBUL
14 Feza Bilgisayar ve Elektronik

T 02124513635
A fiirinevler, Mareflal Çakmak Cad. 3. 

Sokak No.9, Bahçelievler, ‹STANBUL
15 Yuvam Elektronik / Fahrettin Güldafl

T 0422 322 52 80
A ‹stiklal Mah. ‹mamo¤lu Sok. No.1

MALATYA
16 Günefl Teknik

T 0454 216 60 90
A Haci Siyam Mah. Fatih Cad. No.113

G‹RESUN
17 Yal› Teknik Servis

T 0462 717 67 97
A Fatih Mah. Yeflil Yal› Arsin

TRABZON

18 Hasan Candan
T 0352 224 03 85
A Y›ld›r›m Beyaz›t Mah. S›rasö¤ütler Cad.

No.166, KAYSER‹
19 Candan Elektronik Servis

T 0352 224 03 85
A Yeniköy Mah. Seher Bulv. Pembe Köflk

Apt. 11/A, KAYSER‹
20 ‹hsan Sazc›

T 0414 312 28 54
A Veysel Karani Mah. Tando¤an Cad. 

Delen Apt. No.3/B, Yeniflehir
fiANLIURFA

21 Jet Teknik
T 0462 225 08 81
A 1 Nolu Erdo¤du Mah. Nazif Bey Sok. 

No.17/A, TRABZON
22 Kalem Yaz›l›m San. ve Tic.

T 0212 222 21 21
A Merkezefendi Mah. Ayazma Cad. 

No.23 Kat 1/B, Zeytinburnu
‹STANBUL

23 Cevahir Elektronik
T 0464 213 16 17
A Tophane Mah. Atatürk Cad. ‹fl Bankas›

Pasaj› No.4/B, R‹ZE
24 Marafl Elektronik

T 0464 217 32 00
A Güzelköy Köyü Salarha Yolu Üzeri Mim

Petrol Yan›, R‹ZE
25 Mert Elektronik

T 0212 659 30 60
A Firuzköy Mah. Gülmez Cad. Aral›k Sok.

No.22, Avc›lar
‹STANBUL

26 Mert Is›tma So¤utma
T 0462 322 51 28
A Kemerkaya Mah. Türk ‹fl Han› Z/12

TRABZON
27 Öztürk So¤utma

T 0422 325 79 80
A Çevreyolu Üzeri Çevre Apt. No.1/1

MALATYA
28 Cande Servis / Musa Kalyon

T 0462 224 24 90
A Cumhuriyet Mah. Kaflüstü Beldesi 

Mobilyac›lar San. Sit. No.122/A
TRABZON

29 NST Elektronik
T 0216 596 25 00
A Kavakp›nar Mah. Yasemin Sok. 

No.18/A, Kaynarca, ‹STANBUL
30 Özen Teknik

T 0462 248 85 07
A Sö¤ütlü Beldesi Adnan Kahveci Bulv. 

No.108/A, Akçaabat,
TRABZON

31 Sad›k Elektronik
T 0464 214 68 89
A Tophane Mah. Ordu Vad. No.5/A

R‹ZE
32 Ifl›n Elektronik

T 0414 215 30 64
A Asfalt Cad. No.18/E, fiANLIURFA

33 Sekman Biliflim
T 0322 359 17 18
A Reflatbey Mah. 62008 Sok. No.8

ADANA
34 SETA Teknik

T 0236 238 92 10
A Merkezefendi Mah. ‹zmir Cad. 

No.222/C, MAN‹SA
35 Sistem Dan›flmanl›k ve Pazarlama

T 0352 231 22 45
A ‹stasyon Cad. No.21, KAYSER‹

36 Teknoservis Servis Hizmetleri
T 0216 441 07 98
A Ba¤larbafl› Mah. Atatürk Cad. No.74 

Kat 3, Maltepe, ‹STANBUL
37 TR KOB‹ Sanayi ve Ticaret

T 0322 365 44 42
A Kocavezir Mah. Kocavezr ‹fl Han› 

No.24/B, ADANA
38 Atom Elektrik

T 0462 228 12 58
A Orta Mah. Erenler Sok. No.5, Akçaabat

TRABZON
39 Zaman Elektronik

A Tophane Mah. Atatürk Cad. Kopuz ‹fl
Han› No.319/C, R‹ZE

Servis Listesi
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