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De¤erli Müﬂterimiz,
Bluelight’ı tercih etti¤iniz için teﬂekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz
de¤erli müﬂterilerimizin hayatını kolaylaﬂtırmak için özel olarak dizayn edilip
yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmiﬂtir. Ürünlerimizden maksimum
verim alabilmek için kullanım kılavuzunda belirtilen talimatları dikkatle
okuyunuz ve uygulayınız. Kullanım kılavuzunda bulunan bilgilere ilerleyen
zamanlarda tekrar ihtiyacınız olabilece¤inden lütfen ürün kutusu ile birlikte
muhafaza ediniz.
Bluelight Ça¤rı 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 do¤rudan bu numaraları arayarak ya da
destek@bluelight.com.tr adresine mail göndererek müﬂteri
hizmetlerimizden teknik destek ve yardım alabilirsiniz.
Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerekti¤inde baﬂvurabilirsiniz.
Bu kullanım kılavuzu elektrikli oca¤ın kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve
yeniden satıﬂı sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.
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ÜRÜNLER‹M‹Z 2 YIL BLUELIGHT GARANT‹S‹ ALTINDADIR.
HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA MÜﬁTER‹ H‹ZMETLER‹M‹Z ‹LE
YAPACA⁄INIZ GÖRÜﬁME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRES‹N‹ZDEN
ANLAﬁMALI OLDU⁄UMUZ KARGO F‹RMASI ‹LE ÜCRETS‹Z ALINIP
GEREKL‹ ‹ﬁLEMLER YAPILDIKTAN SONRA Y‹NE ANLAﬁMALI OLDU⁄UMUZ
KARGO F‹RMASI ‹LE 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 ürününüz 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 bir soruna mahal
vermemek için, herhangi bir uygulama ya da özellik konusunda
oluﬂabilecek sorularla ilgili olarak lütfen müﬂteri hizmetleri
yetkililerimiz ile iletiﬂime geçiniz. Daha sonra kullanım veya cihazın
sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın. ‹lk kullanımdan
önce, güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
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KULLANIM TAL‹MATI
Kullanmadan önce, kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.
Dijital termometre, kulak kanalına yerleﬂtirildi¤inde kızılötesi sıcaklık
ölçme kabiliyetine sahip bir cihazdır. Bu ürün, kulak yoluyla vücut
sıcaklı¤ını ölçmek için güvenli bir cihazdır.
GÜVENL‹K TEDB‹RLER‹
K›z›l Ötesi Kulak ‹çi Dijital Termometrenin Kullan›m Amac›
Kulak içi termometreniz, vücut s›cakl›¤›n› kulak zar›ndan ölçmek için
tasarlanm›ﬂt›r. Kulak içi termometreyi vücudun herhangi baﬂka bir
bölgesinde kullanmay›n›z; hayvanlar ve nesneler üzerinde kullanmay›n›z.
Lütfen kulak içi termometrenin t›bbi tan› ve tedavi yerine geçmedi¤ini
unutmay›n›z. Vücut s›cakl›¤›n›n herhangi bir ﬂekilde yorumlanmas› için
uzman bir doktora baﬂvurulmas› gerekmektedir.
Bu talimatlar› cihaz› kullanmadan önce dikkatlice okudu¤unuzdan ve
anlad›¤›n›zdan emin olunuz. Cihaz› baﬂka birinin kullan›m›na verirken
mutlaka kullan›m talimatlar›n› içerek bu kullan›m k›lavuzunu da veriniz.
Aﬂa¤›da maddelenmiﬂ talimatlara uymaman›z halinde ortaya ç›kacak
muhtemel sorunlar, hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›ﬂ›nda iﬂlem
görecek ve cihaz›n›z garanti d›ﬂ› kalacakt›r.
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Güvenlik Talimatlar›
• Bu cihaz, gözetim ve denetim alt›nda olmadan 12 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar
ve/veya akli dengesi yerinde olmayan kiﬂilerin kullan›m›na verilemez.
• Yutuldu¤u takdirde piller hayati tehlike oluﬂturabilir. Bu yüzden
cihaz›n ve pillerin çocuklar›n ulaﬂamayaca¤› yerlerde muhafaza
edilmeleri gerekmektedir. Pilin yutulmas› durumunda derhal t›bbi
müdahale talebinde bulunun.
• Cihaz› s›v›lar›n içine dald›rmay›n›z. Cihaz› kuru halde tutunuz.
• Cihaz› do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›na maruz b›rakmay›n›z.
• Cihaz 10 ile 40 °C (50 ile 104 °F) aras›ndaki s›cakl›klarda çal›ﬂabilecek
ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂtir. Cihaz›n daha düﬂük ya da yüksek s›cakl›klarda
çal›ﬂt›r›lmas› ar›zalara sebebiyet verebilir. Bu tür bir durumda cihaz
garanti kapsam› d›ﬂ›nda iﬂlem görecektir.
• Cihazdaki ar›zalar› kendi baﬂ›n›za onarmaya çal›ﬂmay›n›z. Cihaz›n
içini açmay›n›z. Bu tür bir iﬂlem garanti kapsam› d›ﬂ›nda iﬂlem görecektir.
Cihaz ile ilgili tüm ar›zalarda merkez teknik servisimize baﬂvurunuz.
• Her kullan›mdan sonra cihaz› temizleyiniz.
• Ölçüm yapan sonda uca dokunmay›n›z.
• Termometreyi kulak kanal› ›slakken kullanmay›n›z.
• Kulak içi hastal›klardan ﬂikayetçi olan kiﬂilerin bu ürünü kullanmas› önerilmez.
• Sonda k›sm›n› kula¤a sokmak için aﬂ›r› güç kullanmay›n›z.
• Cihaz› aﬂ›r› sarsmaktan ve düﬂürmekten sak›n›n›z.
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• Egzersiz, banyo ve ortam de¤iﬂiklikleri sonras› (30 dk içinde) ölçüm
yapmak sa¤l›kl› sonuçlar vermeyecektir. Bu tür de¤iﬂimler sonras›
ölçüm öncesinde 30 dk bekleyiniz.
• Birden fazla ölçüm yap›lacaksa, ölçüm aralar›nda en az 3 dakika bekleyiniz.
• Kullan›c›n›n daha sa¤l›kl› sonuçlar için ayn› kulaktan 3 farkl› ölçüm
yapmas› önerilir. Ölçülen de¤erlerden en yüksek olan›n› dikkate al›n›z.
SEMBOLLER & ANLAMLAR
SICAKLIK B‹R‹MLER‹
C / Santigrat - F / Fahrenayt

P‹L ZAYIF UYARISI
Cihaz Pilini De¤iﬂtiriniz

BELLEK SEMBOLLER‹
Son 10 Ölçümü Bellekte Tutar

DÜﬁÜK VÜCUT ISISI
Ölçüm Sonucunun 34 °C’den
(93.2 °F) Düﬂük Oldu¤u
Anlam›na Gelir

ÖLÇÜME HAZIR ‹ﬁARET‹
Cihaz› Kulak ‹çine Yerleﬂtiriniz

YÜKSEK VÜCUT ISISI
Ölçüm Sonucunun 38 °C’den
(100.4 °F) Yüksek Oldu¤u
Anlam›na Gelir
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ÖZELL‹KLER
Cihaz kullan›m ömrü 10 y›ld›r. EN12470-5:2003 Standartlarına göre
yapılmıﬂtır. Klinik Termometreler - Bölüm 5: Kızılötesi kulak
termometreleri performansı. Bu cihaz IEC 60601-1, IEC 60601-1-11
ve IEC 60601-1-2 gerekliliklerine uygundur.
Görüntülenen Sıcaklık Aralı¤ı: 34.0 °C ~ 44.0 °C (93.2 °F ~ 111.2 °F)
• Görüntü L °C (L °F) ısı altında 34.0 °C (93.2 °F)
• Görüntü H °C (H °F) sıcaklık 44.0 °C (111.2 °F) üzerinde oldu¤unda.
Çalıﬂma Ortamı:
• Sıcaklık: 16 ~ 35 C° (60.8 ~ 95.0 °F)
• Nem: < 80% RH
Depolama ve Taﬂıma Koﬂullar›:
• Sıcaklık: -25 °C ila 55 °C (-13 °F ila 131 °F)
• Nem: % 85 RH
Sıcaklık Aralı¤ı Görüntüleme Çözünürlü¤ü: 0.1 °C (0.1 °F )
Do¤ru Hesaplama:
± 0.2 °C (35.5 °C 42.0 °C için hata payı vardır).
± 0.4 (95.9 °F 107.6 °F )
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EKRAN
Alg›lay›c›
Saydam kristal ekran, 3,5 basamaklı sıcaklı
Lens
de¤eri: ölçme iﬂleminde maksimum sıcaklı¤ı
görüntüler.
Ölçüm
Tuﬂu
• Sıcaklık birimi: Santigrat veya Fahrenhayt
• Bellek Görüntüleme: Son 10 ölçüm
On/Recall
• Düﬂük Voltaj Uyarısı: LCD ekranda P‹L Tuﬂu
iﬂareti “ ”gösterilir ve sonra bir bip sesi
duyulur.
Pil Haznesi
LCD
Kapa¤›
Pil: 1 adet 3V Lityum pil (CR 2032)
Ekran
Pil Ömrü: Ortalama 1500 ölçüm yapabilir.
Boyut: 35 mm x 35 mm x 110 mm
Net A¤ırlık: 37 Gram
Bip Sesi: Açma / Kapama, Ölçme iﬂlemi bitti¤inde, pil azaldı¤ında.
Test Etme: Cihazı açmak için dü¤meye “on/recall” basın 1 saniye içinde
LCD ekrana görüntü gelir.

D‹KKAT! / UYARILAR!
1. Ölçme iﬂleminden önce, do¤ru ölçüm yapabilamesi için cihaz, ölçüm
yapılacak oda sıcaklı¤ında cihaz yarım saat bekletilmelidir.
2. Ölçümün yapılaca¤ı kulak kanalı temiz de¤il ise, ölçüm sonucu yanlıﬂ
çıkacaktır.
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3. Uzun süre kullan›lmayan piller bayatlayaca¤› ya da deﬂarj olaca¤›ndan
pil göstergesini kullan›m öncesi kontrol ediniz.
4. Cihazın LCD ekranında “ ” iﬂareti cihazın ölçüm yapmaya uygun
oldu¤unu gösterir.
5. Cihaza zara verebilecek sert süngerle ve aﬂındırıcı maddeler ile cihazı
silmeyin, sert sünger ve aﬂındırıcı maddeler ile temizlenirse cihaz
ölçüm do¤rulu¤unu kaybeder.
6. Tuﬂuna bastı¤ınızda herhangi bir de¤iﬂiklik olmuyor ise, cihazın pillerini
çıkarıp tekrar takınız.
7. Orta kulak iltihabı veya kulak rahatsızlı¤ı olan kiﬂilerin ateﬂ ölçümleri
hatalı çıkaca¤ından bu kiﬂilerin cihazı kullanması uygun de¤ildir.
8. Bu üründe, Avrupa Direktiflerinde belirtilen ﬂartlara uygun piller
kullanılır. 2006/66/EEC.
C‹HAZIN KULLANIMI (Örnek °C Kullanımı)
Cihazla, kulak yolu kullanılarak vücut
sıcaklı¤ının ölçümü yapılır.
1. Cihazı açmak için “on/recall” tuﬂuna
ﬁekil A
ﬁekil B
basın cihaz açılır ve bip sesi duyulur.
Bir saniye içinde LCD ekrana,
“ﬁekil A” görüntüsü gelir.
Cihaz ölçüm yapmak için hazır oldu¤unda LCD ekrana “ﬁekil B”
görüntüsü gelir.
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2. Ölçüm yapmadan önce kulak kıkırda¤ından
yukarı do¤ru çekiniz sonra tekrar bırakınız.Bu
hareket Kulak yolu ve kulak zarının daha
net görünmesini ve daha sa¤lıklı bir ölçüm
0-1 Yaﬂ
1 + Yaﬂ
yapmanızı sa¤lar.
• 1 yaﬂının altındaki çocuklar için, kula¤ı geriye do¤ru çekiniz.
• 1 yaﬂının üstündeki çocuklar ve yetiﬂkinler için, geriye ve yukarıya
do¤ru çekiniz.
Uyarı: Çocuk hekimleri kulaktan ateﬂ ölçerlerin 11 aydan büyük
çocuklarda kullanılmasını önerir.
3. Kula¤ı çekerken cihazın a¤zını yavaﬂça kulak yoluna sokunuz (En iyi
sonucu almak için cihazın ucunu olabildi¤ince kiﬂiye zarar vermeyecek
ﬂekilde derine yerleﬂtiriniz.) ardından “Scan” tuﬂuna basınız. Bip sesini
duydu¤unuzda ölçüm iﬂlemi tamamlanmıﬂtır. Cihazı kulaktan
çıkarabilirsiniz. LCD ekran vücut sıcaklı¤ını göreceksiniz.
4. Tekrar Ölçüm: Tekrar ölçüm için, “ ” sembolü görüntülenene kadar
“Scan” tuﬂuna basmayınız. Sembol çıktıktan sonra “Scan” tuﬂuna
basarak tekrar ölçüm yapabilirsiniz. ÖNER‹: ‹ki ölçüm arasındaki
zaman en az 3 dakika olmalıdır. Aksi halde yanlıﬂ ölçüm
sonuçları alabilirsiniz!
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5. Hafıza: Son 10 ölçümü (No.9 - No.0 ) görmek
için “on/recall” tuﬂuna basın. LCD ekran
“ﬁekil C” ve “ﬁekil D”deki gibi olacaktır.

ﬁekil C

ﬁekil D

6. Ortam sıcaklı¤ı 10 °C – 35 °C arasında de¤il ise, cihazın
ﬁekil E
LCD ekran “ﬁekil E”deki gibi olacaktır.
UYARI: Ölçme iﬂleminden önce do¤ru ölçüm yapabilmesi için
cihaz, ölçüm yapılacak oda sıcaklı¤ında yarım saat bekletilmelidir.
7. Kapatma: Cihaz otomatik olarak bir dakika içinde kapanır.
Ölçümü Dereceden Fahrenhayta Çevirme
°C ve °F arasındaki geçiﬂ yapmak için, cihaz› aç›n.
“On/Recall” tuﬂuna 3 saniye kadar basılı tutulursa, Lcd
ekran ﬁekil F ‘deki gibi olur ve cihaz ölçüm için hazırdır.

ﬁekil F
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Temizleme ve Saklama
Cihaz›n kullan›labilirli¤i en az 3 sene bir test edilmelidir.
Sonda Lensi: Di¤er ﬂah›slardan enfeksiyon kapmamak için, lütfen
termometre lensini her ölçümden sonra alkollü küçük bir bezle temizleyiniz.
Önemli Not: Termometre lensini do¤rudan y›kamak için su kullanmay›n›z!
Termometre: Lütfen termometreyi yumuﬂak ve kuru bir kumaﬂla
temizleyiniz. Termometre gövdesi suyla y›kanmaz!
• Toz ve kirden arındırılmıﬂ ve kuru bir yerde saklayın
cihaz do¤rudan güneﬂ ıﬂı¤ına maruz kalmamalıdır.
Depolamada ortam sıcaklı¤ı -25 °C ve 55 °C arasında
olmalıdır. Cihazı temizlemek için alkol (% 70 izopropil)
ile nemlendirilmiﬂ sünger veya pamuklu bir bez kullanın.
• Hiçbir sıvının cihazın iç kısmına girmeyece¤inden emin olunuz. Cihazda
oluﬂabilecek sıvı temasları garanti kapsamı dahilinde iﬂlem
görmeyecektir.
• Temizli¤i için aﬂındırıcı kimyasal temizlik maddeleri, tiner veya benzin
kullanmayın ve su ya da di¤er temizleme sıvıları içine cihazı asla
sokmayınız. Cihazın uç sensör kısmını veya ekran yüzeyini çizmemeye
dikkat ediniz.
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P‹LLER‹N DE⁄‹ﬁT‹R‹LMES‹
Pil voltajı düﬂük oldu¤unda, LCD pil boﬂ
sembolünü “ ” gösterir. Eski pili, yeni bir
pille de¤iﬂtirin. Termometrenin pilleri azalmıﬂ
ise do¤ru çalıﬂmıyor olabilir. Termometre 3
voltluk lityum pil (CR 2032) ile birlikte çalıﬂır.
Pili de¤iﬂtirmek için:
1. Pil kapa¤›n› d›ﬂar› kayd›r›n›z.
2. Bir adet CR-2032 Lityum Pil (3 V) al›n›z
ve art› ucu yukar› gelecek ﬂekilde pil
haznesine yerﬂleﬂtiriniz.
3. Pil kapa¤›n› ileri do¤ru iterek yerine
yerleﬂtiriniz.
P‹LLER & UYGUN KULLANIMI
Piller kolay tutuﬂan maddeler içerebilir. Yanl›ﬂ kullan›ld›¤› takdirde, pilde
s›z›nt›, ›s›nma, patlama veya tutuﬂma meydana gelerek yaralanmaya
veya cihaz›n hasar görmesine sebep olabilir. Bu tür bir durumu engellemek
için lütfen cihaz›n›z› aﬂa¤›daki maddelere uygun kullan›n›z.
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•
•
•
•

•

•
•
•

Pili asla ﬁARJ ETMEY‹N‹Z.
Pile KISA DEVRE YAPMAYINIZ.
Pili ISITMAYINIZ ya da ATEﬁE ATARAK ‹MHA ETMEYE ÇALIﬁMAYINIZ!
Pili PARÇALARINA AYIRMAYINIZ ya da ﬁEKL‹N‹ BOZMAYA
ÇALIﬁMAYINIZ, DARBE UYGULAMAYINIZ. Elleriniz ve parmaklar›n›z
yaralanabilir. Pilin s›v›s› gözlerinize kaçabilir veya cildinize yap›ﬂabilir.
Böyle bir durumda zarar gören bölgeyi bolsu ile y›kayarak derhal bir
doktora baﬂvurunuz.
Pili düﬂürerek ya da atarak sert darbelere maruz b›rakmay›n›z. K›sa
devre ihtimalini önlemek için pozitif (+) ve negatif (-) uçlar› ters
ba¤lamay›n›z.
Kullan›lm›ﬂ pili cihazdan HEMEN ÇIKARINIZ. Kullan›lm›ﬂ pili imha
çöplerine at›n›z.
Daima ayn› türde pil kullan›n›z.
Cihazda bulunan ieltken pil kontaklar›n›n temiz oldu¤undan emin
olunuz. Temizlik sa¤lanana kadar pili cihaza takmay›n›z.
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SORUN G‹DERME REHBER‹
Sorun
- Sürekli düﬂük s›cakl›k ölçümleri.
Muhtemel Neden
- Sonda kulak kanal›na do¤ru yerleﬂtirilmemiﬂ olabilir.
- Sonda lensi kirli olabilir.
Çözüm
- Sondan›n ucu kulak kanal aç›kl›¤› karﬂ›s›nda rahat ve tamamen oturmuﬂ
ﬂekilde bulunmal›d›r. Sondan›n do¤ru yanl›ﬂ yerleﬂtirilmesi bu tür
sonuçlara sebep olabilir.
- Lensi yumuﬂak ve alkolle hafifçe nemlendirilmiﬂ bir bezle iyice temizleyiniz.
Sorun
- Al›nan s›cakl›k ölçümü, ölçüm aral›¤›nda de¤il.
Muhtemel Neden
- Tarama serileri kulak kanal›n›n içinde gerçekleﬂtirilmemiﬂ olabilir.
Çözüm
- Termometrenizi kulak içi d›ﬂ›nda çal›ﬂt›rd›¤›n›zda bu tür sonuçlarla
karﬂ›laﬂabilirsiniz. Ölçümü kulak içinde yap›n›z.
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Sorun
- Pil zay›f uyar›s›.
Muhtemel Neden
- Pil ölçüm yapabilmek için çok zay›f.
Çözüm
- Pili yenisi ile de¤iﬂtiriniz. At›k pili kurallara göre imha ediniz. Çöpe atmay›n›z.
GER‹ DÖNÜﬁÜM & 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 göre laboratuvar 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
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ÜRÜNLER‹M‹Z 2 YIL BLUELIGHT GARANT‹S‹ ALTINDADIR.
HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA MÜﬁTER‹ H‹ZMETLER‹M‹Z
‹LE YAPACA⁄INIZ GÖRÜﬁME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ
ADRES‹N‹ZDEN ANLAﬁMALI OLDU⁄UMUZ KARGO F‹RMASI ‹LE
ÜCRETS‹Z ALINIP GEREKL‹ ‹ﬁLEMLER YAPILDIKTAN SONRA Y‹NE
ANLAﬁMALI OLDU⁄UMUZ KARGO F‹RMASI ‹LE 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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Garanti Belgesi
Belge Onay Tarihi: 03.05.2013

Belge No: 123054

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
Markas›
Modeli
Bandrol ve Seri No.’su
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi

: Dijital Kulaktan Ateﬂ Ölçer
: BLUELIGHT
: ET-100B
::: 2 YIL
: 20 (Yirmi) ‹ﬁ GÜNÜ
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Garanti Belgesi / Sat›c› ve Müﬂteri Bilgileri
SATICI B‹LG‹LER‹
Ünvan›
Adresi

Telefonu

Faks›

0

0

Fatura Tarihi ve No.’su

.

.

No

Firma Yetkilisinin ‹mzas› / Kaﬂesi

MÜﬁTER‹ B‹LG‹LER‹
Ad› / Soyad›
Adresi

‹li / ‹lçesi

Telefonu

0
E-Posta Adresi
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Servis Geçmiﬂi / Servis Listesi
SERV‹S GEÇM‹ﬁ‹
Ar›za Takip No.

Ar›za Aç›klamas›

KT.

Ar›za Takip No.

Ar›za Aç›klamas›

KT.

Ar›za Takip No.

Ar›za Aç›klamas›

KT.

Ar›za Takip No.

Ar›za Aç›klamas›

KT.

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.
SERV‹S L‹STES‹
1

EL‹PS Elektronik San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
T 0212 337 02 00
A Kore ﬁehitleri Cad. Mithat Ünlü Sok.
No. 1-3, Zincirlikuyu - ‹stanbul

2

DATATEKN‹K Elek. Serv. Hiz. Bil. Ltd. ﬁti.
T 0212 322 231 12 65
A Mahfes›¤maz Mah. Turgut Özal Bulv.
Akasya Apt. No. 103 Bodrum Kat D.17
Çukurova - Adana

3

Murat O¤uz / Teknik Servis
T 0352 232 16 39
A Yan›ko¤lu Mah. ﬁad›rvan Sok.
Ender Apt. No. 4, Kayseri

Garanti ﬁartlar›
1.
2.

Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren baﬂlar ve 2 (‹ki) y›ld›r.
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 kullan›m 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.
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SON 10
ÖLÇÜM HAFIZASI

Model Nr. ET-100B

34 / 44 °C Aral›¤›nda
ÖLÇÜM YAPAB‹LME

Seri No. BLDKA13600001

‹thalatç› Firma
KT ‹ç ve D›ﬂ Tic. G›da San. Ltd. ﬁti.
Üretici Firma Made in P.R.C.
Lale Sokak No:14 1. Levent - ‹stanbul Hangzhou Hua’an Medical & Health
T 0212 270 74 70 F 0212 270 75 74 Instruments Co, Ltd., CHINA

www.bluelight.com.tr / destek@bluelight.com.tr

