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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 ileriki
zamanlarda tekrar ihtiyacınız olabilece¤inden lütfen ürün kutusu ile birlikte muhafaza ediniz.

Bluelight Ca¤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
Mini USB Fan›n kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satıflı sırasında yeni alıcıya teslim
edilmelidir.

G‹R‹fi | GÜVENL‹K MESAJLARI

Sizin ve baflkalarının güvenli¤i çok önemlidir.
Mini USB Fan› güvenle kullanmak önemli bir sorumluluktur. Güvenlik hakkındaki kararlar
konusunda bilgi olmanıza yardımcı olmak için bu kılavuzda iflletim prosedürler ve di¤er bilgiler
tarafınıza sunulmufltur. Bu bilgiler size ve baflkalarına zarar verebilecek potansiyel tehlikeler
hakkında uyarıda bulunur.

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.

Tabi ki sizi Mini USB Fanın kullanımı ve bakımı hakkındaki tüm tehlikeler konusunda uyarmak
mümkün de¤ildir. Bu konuda kendi karar mekanizmanızı kullanmalısınız ve verdi¤iniz kararların
sorumlulukları tarafınıza ait olacaktır.
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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 herhangi 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!

• Ürünü paketinden çıkartırken paket içeri¤ini kontrol edin.
• Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
• Kullanım kılavuzunu okuyun.
• Çevre ve kendi güvenli¤inizi sa¤layın.

Eski cihazlarda, yeniden de¤erlendirme ifllemine tabi tutulması gereken de¤erli geri
dönüflüm malzemeleri bulunmaktadır.

PAKET ‹ÇER‹⁄‹

1. Masa Üstü Mini USB Fan
2. Garanti Belgesi ve Kullan›m K›lavuzu

‹Ç‹NDEK‹LER

Kullanım fiekli Sayfa 3

Uyarılar Sayfa 3

Tamiri ve Bakımı Sayfa 4
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KULLANIM fiEKL‹

1. Fanı kuru ve temiz olan yatay bir zemine, hareket etmeyecek flekilde koyunuz.
2. USB kablosunu, USB port ya da DC adaptör (5V 3W 500/1000mA Max.) kullanarak enerji 

ba¤lantısı yapınız.
3. Fan gövdesini yukarı, afla¤ı çevirerek rüzgar yönünü de¤ifltirebilirsiniz.
4. Cihazın arka yüzünde bulunan açma kapama dü¤mesini "I" konumuna getirdi¤inizde cihaz

çalıflacak ve "0" konumuna getirdi¤inizde ise cihaz kapanacaktır.

TANIM VE ÖZELL‹KLER

UYARILAR!!!

Kullanma kılavuzundaki tüm açıklamalar USB fanın emniyetle kullanılması içindir, lütfen
açıklamalara uyunuz. Bütün uyarılar, olabilecek tehlikeleri ve kazaları anlatmaya yöneliktir.
Asıl amaç, bu ürünün do¤ru kullanımı sa¤lamaktır.

UYARI VE ‹KAZLAR

1. Ürünü kullanmaya bafllamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, kullan›m 
kılavuzunu saklayınız.

2. Üreticinin izni olmadan cihazın di¤er parçalarını kullanmayınız veya çıkarmayınız. Bu ifllem 
yapılan cihazlar garanti kapsamından çıkar.

3. Cihazda hasar olup olmadı¤ını ya da tüm parçaların olup olmadı¤ını, cihaz› ambalajından 
çıkarıp kontrol ediniz.

4. Çocukların cihazı kullanımı velilerinin gözetimi altında olmalıdır.
5. E¤er cihazda herhangi bir sorun varsa acilen kapatın ve USB kablosunu ba¤lı bulundu¤u 

enerji kayna¤›ndan çıkartınız. Sorun giderilmedi¤i sürece cihazı kullanmayınız.
6. Paket içerisinden çıkan muhafaza pofletini herhangi bir bo¤ulma tehlikesine karflı 

çocuklardan uzak tutun!
7. Ürünün çalıflması esnasında herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için pervaneler

ile temastan kaçının.
8. Cihazın çalıflması için gerekli olan enerji kaynaklarında oluflabilecek problemlerden firmamız

sorumluluk kabul etmez.

Uyarı!: E¤er kullan›m kılavuzuna göre kullanılmaz ise, cihaz bazı tehlikelere sebep olabilir.

Dikkat!: Talimatlara aykırı kullanılır ise, cihazın ifllevlerine ve  personel güvenli¤ine zarar verebilir.
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TAM‹R VE BAKIM

1. Fanı temiz tutmak: Fanın parçalarını temizlemek için nemli bez kullanın. Benzin, tiner veya
aflındırıcı kimyevi maddeler kullanmayın. Su ve benzeri sıvılar ile temasından kaçının. Yıllık 
bakımını yapmak için motor mili üzerine birkaç damla inceltilmifl makine ya¤ı damlatabilirsiniz.

2. Firmamız tarafından üretilen tüm ürünlerin garanti süresi satıfl gününden itibaren 2 yıldır. 
Garanti süresi üretimden kaynaklanan sorunlar varsa geçerlidir.

3. Cihazın temizli¤i için muhafaza kafesinin sökülmesinden veya taflıma esnasında kullanıcı 
kaynaklı herhangi bir arıza yada hasar meydana gelmesi durumunda ürününüz garanti 
kapsamı dahilinde ifllem görmeyecektir.

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 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


