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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 Darbeli Matkabın kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satıº sırasında
yeni alıcıya teslim edilmelidir.
GİRİª / GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin ve baºkalarının güvenliği çok önemlidir. Darbeli Matkabı 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 baºkalarına zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur.
Benzer özellikte farklı Darbeli Matkap kullanımı konusunda bilginiz olabilir, ancak kullanma
kılavuzunu lütfen dikkatli bir ºekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzu satın almıº olduğunuz
Bluelight Darbeli Matkaptan 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 Darbeli Matkabın 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.
DARBELİ MATKABIN GÜVENLİĞİ / ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ
Darbeli Matkap 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 Darbeli Matkap amatör amaçlı kullanım için tasarlanmıºtır.
Asla profesyonel kullanım için uygun ve yeterli değildir. Amacı dıºında kullanılması ürünün
garanti kapsamı dıºı kalmasına neden olur.
OPERATÖR SORUMLULUĞU!
DARBELİ MATKAP YÜKSEK ORANDA DELME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR. 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.

Bluelight Tech / Darbeli Matkap / ID0703-13
TEKNİK TABLO
220 / 240 V / 50-60 Hz.
710W

Voltaj / Frekans
Giriº Gücü
Yüksüz Hız (RPM)

0 - 3000 RPM

Ayna Boyutu
Delme Kapasitesi

15 mm
Beton
Çelik

15 mm
13 mm (1/2”)

Ahºap

26 mm (1”)

PAKET İÇERİĞİ
•
•
•
•
•
•

Cihaz (Ana Ünite)
Yardımcı Tutma Sapı
Delme Ölçüm Çubuğu
Mandren Anahtarı
Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
Yedek Kömür (Opsiyonel)

GENEL GÜVENLİK KURALLARI
UYARI! Tüm talimatları okuyup, anlayın. Aºağıda belirtilen bütün talimatlara uymamanız
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi kiºisel yaralanmalara yol açabilir.
BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ!!!
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 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. Elektrik kablosuna zarar vermeyin ve cihaz fiºini prizden çıkartırken fiºten tutarak
çekiniz, cihazı taºırken kablosundan tutarak taºımayınız. Cihazın kablosu hasar almıºsa
cihazı kullanmayınız ve Müºteri Hizmetilerimiz ile iletiºime geçiniz.
5. Bir elektrikli aleti açık havada kullanırken, “W-A” veya “W” ibareli bir açık hava uzatma
kablosu kullanın. Bu kablolar açık havada kullanılmak üzere derecelendiriliyor olup, elektrik
çarpması riskini azaltırlar.
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. Fiºi prize takarken cihazın kapalı konumda olmasına
dikkat edin. Parmağınız açma-kapama düğmesi üzerinde iken aletleri taºımak veya düğmesi
açık cihazın fiºini takmak kazalara sebebiyet verir.
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.
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CİHAZ KULLANIMI VE BAKIMI
1. Delmek istediğiniz bir parçayı mengene ya da farklı bir aparat yardımıyla sabitleyerek
delme iºlemine baºlayınız. Sabitlenmemiº parça fırlayarak yaralanmalara sebep olabilir.
2. Delme iºlemi sırasında cihaz üzerine aºırı güç uygulamayınız. Fazla güç uygulamanız cihazın
zorlanmasına (motorun yanmasına), kullandığınız ucun bozulmasına ve yavaº delme iºlemine
sebep olacaktır.
3. Tetiğe bastığınızda cihaz çalıºmıyorsa cihazı prizden çıkartın ve ºebekenizde elektrik olup
olmadığını kontrol ediniz. Elektrik olduğu halde cihaz halen çalıºmıyorsa Müºteri Hizmetlerimiz
ile iletiºime geçiniz.
4. Cihazı kullanımınız bittikten sonra fiºini prizden çekiniz ve nemli bir bezle dıº yüzeyini
siliniz. Cihazı muhafazalı bir ºekilde rutubetsiz bir ortamda saklayınız.
5. Cihazı çocukların ve eğitimsiz kiºilerin ulaºamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
6. Delme 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.
UYGUN UZATMA KABLOSU KULLANIN: Kullanılan uzatma kablosunun cihaza uygun
olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun olmayan uzatma kabloları cihazınızın, uzatma
kablonuzun ve tesisatınızın kalıcı hasar almasına sebep olabilir.
GÜVENLİK KURALLARI
CİHAZIN SÜREKLİ KULLANIMINDAN KAYNAKLANABİLECEK RAHATSIZLIKLARA KARªI
DİKKATLİ OLUNUZ. KENDİNİZİ İYİ HİSSETMEDİĞİNİZ ANLARDA CİHAZI KULLANMAYI
BIRAKINIZ.
1. Cihaz ile delme iºlemi yapılacak zeminlerin arkasında elektrik kablosu olmadığından
emin olunuz. Aksi halde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
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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. 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. Delme 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.
FONKSİYONEL TANIMLAMA
DİKKAT! Cihaz üzerinde herhangi bir ayarlama yaparken ya da kontroller esnasında cihaz
fiºinin prize takılı olmadığından emin olunuz.
Tetik Kullanımı
- Cihazın kullanımına baºlamadan önce gerekli kontrolleri yapın, tetiğin kapalı konumda
olduğundan emin olun.
- Cihazın uzun süreli kullanımı sırasında tetik kilidi açık konuma getirilebilir. Tetik kilidi açık
konumda iken son derece dikkatli olun ve cihazı sıkı bir ºekilde kavrayın.
- Cihazın kullanımına baºlamak için gerekli kontrolleri yaptıktan sonra tetiğe basmanız
yeterlidir. Motor hızını tetik üzerinden ayarlayabilirsiniz. Tetik kilidini kullanmak için istediğiniz
devire geldikten sonra kilit düğmesine basın ve tetikten parmağınızı çekin, tetik kilidini devre
dıºı bırakmak için tetiğe bir defa tam basın ve bırakın.
Motoru Ters Yönde Çalıºtırmak
Cihazın motorunun dönüº yönünü terse çevirmek için tetik üzerinde bulunan mandalı sağ
veya sola çekmeniz yeterli olacaktır.
DİKKAT!
- Delme iºlemine baºlamadan önce mutlaka devir yönü kontrolü yapın.
- Devir yönünü değiºtirme iºlemini gerçekleºtirmek için mutlaka motorun tam olarak
durduğundan emin olun. Aksi halde cihazınız arızalanabilir.
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Darbeli Delme Moduna Geçiº
- Cihazın darbeli delme özelliğini kullanmak için yan tarafta bulunan darbe botonuna
(çekiç iºareti bulunan buton) basın.
- Cihaz ile normal delme iºlemi yapmak istiyorsanız darbe fonksiyonunu devre dıºı bırakın.
DİKKAT!
DELME FONKSİYONUNU DAİMA DELMEK İSTEDİĞİNİZ ZEMİN VE MATERYALE GÖRE SEÇİN.
FONKSİYON GEÇİªLERİNİN TAM OLARAK YAPILDIĞINDAN EMİN OLUN. BUTONA TAM
OLARAK BASILMADAN ÇALIªTIRILMASI CİHAZINIZDA CİDDİ HASAR VE ARIZALARA NEDEN
OLACAKTIR VE BU DURUM CİHAZINIZIN GARANTİ DIªI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.
YARIMCI TUTMA SAPI, DELME UCU VE DERİNLİK ÖLÇER MONTAJI
DİKKAT!
Yardımcı tutma sapının montajını yaparken cihaz fiºinin prizde takılı olmadığından emin
olun ve yardımcı tutma sapını istediğiniz konuma getirerek saat yönüne çevirerek sıkın.
Delme Ucunun Montajı
Delme ucunu takmak için öncelikle mandreni gevºetin. Delme ucunu mandren içine yerleºtrin
elinizle mandren ucu sıkın ve ardından mandren anahtarı ile her üç delikle iyice sıkıldığından
emin olunuz.
Derinlik Ölçme Çubuğu Montajı
Derinlik ölçme çubuğu tek tip delik delmek için takılan yardımcı bir aksesuardır. İstediğiniz
derinlik ayarını yaptıktan sonra iºleme baºlayabilirsiniz.
NOT: Derinlik ölçme çubuğu delme iºlemi sırasında mandrene temas etmeyecek ºekilde
ayarlanmalıdır. Muhtemel bir temas, parçanın koparak savrulmasına ve yaralanmanıza
sebebiyet verebilir.
ÇALIªTIRMA
Darbeli Delme İºlemi
DİKKAT!
Cihaz ile delme iºlemi sırasında deliğin kıymık ve partiküllerle tıkanması veya beton delme
iºlemi sırasında delme ucunun beton içerisinde bulunan güçlendirme demirine çarpması
cihaz üzerinde ciddi bir burkulma gücü uygulayacağından delme iºlemi sırasında tutma sapı
ve kabzadan son derece dikkatli ve güçlü bir ºekilde tutmanız gerekmektedir. Bu tür
durumlardan meydana gelebilecek hasar kaza ve yaralanmalardan korunmanız için gerekli
uyarılar yapılmıºtır ve firmamız sorumluluk kabul etmez.
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NOT: Beton, granit vb. delme iºlemleri sırasında darbe fonksiyonu kullanılmalıdır.
Ucu delik için istenen yere konumlandırın, ardından tetiğe basınız. Cihaza aºırı güç
uygulamayınız. Hafif basınç en iyi sonucu verecektir. Cihazı istenilen konumda tutun ve
delikten dıºarı kaymasına mani olun.
Delik, kıymık vb. partiküllerle tıkandığında fazladan basınç uygulamayın. Aksine, aleti boºta
çalıºtırın, ardından da ucu kısmen delikten ayırın. Bu iºlemi arka arkaya uyguladığınızda,
delik temizlenecek ve normal delme iºlemine devam edilebilecektir.
Delme İºlemi
DİKKAT!
- Cihaz ile delme iºlemi sırasında cihaz üzerine aºırı basınç uygulamanız iºlemi
hızlandırmayacaktır. Aksine aºırı basinç uygulamanız motorun fazla zorlanmasına, delme
ucunun hasarına ve performans kaybına neden olacaktır.
- Cihazla delme iºlemi sırasında delme ucu üzerinede büyük bir güç meydana gelir. Son
derece dikkatli olmanız gerekmektedir.
- Delme iºlemi sırasında uç sıkıºır ise devir yönü tetiğini ters yöne alarak tetiğe hafif hafif
basarak uçtaki sıkıºıklığın giderilmesini sağlayabilirsiniz.
- Delinmesi gereken küçük parçalar mengene yardımı ile sıkıºtırarak delinmelidir. Motor çok
yüksek devirli döndüğünden delinecek parçayı fırlatabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Metal bir zemin delerken delmek istediğinizde delme ucu kayabileceğinden delmek
istediğiniz noktayi nokta zimbasi ile bir girinti oluºturun ve delme ucunu iºaretli yere yerleºtirin
ve tetiğe basın. Metal delme iºlemi sırasında delinecek noktaya kesici makine yağı damlatmanız
delme iºlemini kolaylaºtıracaktır (Pirinç Metal Hariç).
BAKIM VE SERVİS
DİKKAT!
Cihaz üzerinde nemli bir bez ile silmekten baºka bir bakım / onarım yapabileceğiniz durum
bulunmamaktadır. Herhangi bir arıza ya da hasar durumunda mutlaka öncelikle Müºteri
Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

Bluelight Tech / Darbeli Matkap / ID0703-13
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

GARANTİ BELGESİ
Belge Onay Tarihi: 02.10.2013

Belge No: 126922

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

: DARBELİ MATKAP
: BLUELIGHT
: ID0703-13
::: 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. SEYHAN, ADANA

