
Koldan Kullan›ml› Tansiyon Aleti

BP-1304
Kullan›m K›lavuzu
Instruction Manual



Koldan Kullan›ml› Tansiyon Aleti

De¤erli Müflterimiz,
Bluelight Ça¤r› Merkezi 444 8 258 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 arzu etti¤iniz
hizmeti talep edebilirsiniz.

Güvenlik Uyarısı
BP-1304 Kan Basıncı Monitörünü satın aldı¤ınız için teflekkürler.
BP-1304 Kan Basıncı Monitörü, bir yetiflkinin sistolik, diastolik ve
nabız ölçümleri için osilometrik kan basıncı ölçüm yöntemini kullanır;
Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun. Lütfen
bu kılavuzu gelecekte baflvurmak için saklayın. Kan basıncınız
hakkındaki spesifik bilgiler için lütfen DOKTORUNUZA BAfiVURUN.
Riski ve hasarı önlemek için tüm uyarı önlemlerini izleyin. Cihazı
yalnızca amaçları do¤rultusunda kullanın. Kullanmadan önce tüm
talimatları okuyun.

Kullan›lan Uyar› ‹flaretleri Ve Semboller

Üretici
Avrupa Birli¤i Yetkili Temsilcisi
Dikkat
Zorunlu
Yasak
Tip B Uygulanan Kısım
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Güvenlik Uyarısı / Dikkat!
Ciddi dolaflım sorunları olan bireyler rahatsızlık hissedebilir.
Kullanmadan önce doktorunuza baflvurun.
Test sonuçları düzenli olarak anormal de¤erler veriyorsa doktorunuzla
görüflün. Doktorunuza danıflmadan bu belirtileri kendi baflınıza
tedavi etmeye kalkıflmayın. Ürün yalnızca amaçlanan kullanımı için
tasarlanmıfltır. Baflka flekilde kullanmayın.
Ürün çocuklar ya da niyetlerini ifade edemeyen bireyler için
tasarlanmamıfltır.
Sökmeyin ya da tamir etmeye kalkıflmayın.
Güçlü elektrik ve elektromanyetik alanlar üreten cep telefonu ve
di¤er aygıtları cihazın yanında kullanmayın, yanlıfl de¤erler
okunmasına neden olabilirler.
Yalnızca EN 60601-1 ve EN 60601-1-2’ye uygun önerilen AC
adaptörünü kullanın (bkz. sayfa 6)
‹zin verilmeyen bir  adaptör yangına ve elektrik çarpmasına neden
olabilir.

Pil Önlemleri
Eski ve yeni pilleri aynı anda kullanmayın. Düflük Pil Gösterimi
” ” ekranda göründü¤ünde pilleri de¤ifltirin. Pil kutuplarının
do¤ru oldu¤undan emin olun. Pil türlerini karıfltırmayın. Uzun
ömürlü alkali pillerin kullanılması önerilir. 3 aydan uzun süre
kullanılmayacaksa pilleri cihazdan çıkarın. Pilleri do¤ru flekilde atın;
yerel yasalara ve mevzuata uyun.
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Cihaz Çizimi
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Pil Kapa¤ı

Monitör Unitesi
Dünya Sa¤lık Örgütü (WHO)
Kan Basıncı Sınıflandırma Göstergesi

LCD
Sistolik Kan Basıncı

Diastolik Kan Basıncı

Nabız

Hava
Jakı

“MODE” Dü¤mesi

“AÇMA/KAPATMA”
 Dü¤mesi

“SET”
 Dü¤mesi
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Cihaz Çizimi

Ekran
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Kol Yeni
Hava Fifli

Hava
Borusu

Sistolik
Kan Basıncı

Diastolik
Kan Basıncı

Nabız

Gruplar

Düflük Pil
Gösterimi

WHO Kan Basıncı
Sınıflandırma

Göstergesi
Son 3 Sonucun

Ortalaması
Düzensiz Kalp Atıflı

Göstergesi
Süre

Tarih
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Cihaz Çizimi

Önemli Test Kılavuzları
1. Testten 30 dakika öncesinde yemekten, egzersiz yapmaktan

ve banyo almaktan kaçının.
2. Testten önce an az 5 dakika sakin bir ortamda oturun.
3. Test sırasında ayakta durmayın. Kolunuzu kalp seviyesinde 

tutarken rahat bir pozisyonda oturun.
4. Test sırasında konuflmaktan ya da uzuvlarınızı hareket 

ettirmekten kaçının.
5. Test sırasında mikrodalga ve cep telefonları gibi güçlü 

elektromanyetik parazitleri önleyin.
6. Yeniden test etmeden önce en az 3 dakika bekleyin.
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Saklama Kılıfı

Monitör
Ünitesi Kullanım Kılavuzu

Kol Yeni
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7. Tutarlılık için kan basıncını her gün aynı saatte ölçmeye çalıflın.
8. Test karflılafltırmaları yalnızca monitör aynı kolda, aynı pozisyonda

ve günün aynı saatinde kullanıldı¤ında yapılmalıdır.
9. Bu kan basıncı monitörü ciddi aritmisi olan insanlar için  önerilmez.

Hızlı Bafllangıç
1. Pilleri takın. (Bkz. fiekil A)
2. Yen hava fiflini monitör ünitesinin sol 

tarafına takın. (Bkz. fiekil B)
3. Kolunuzdaki kalın giysileri sıyırın
4. Testten önce birkaç dakika dinlenin. 

Sessiz bir yerde, tercihen bir masada 
oturun, kolunuzu sert bir yüzeye 
dayayın ve ayaklarınızı yere düz bir 
flekilde koyun. (Bkz. fiekil C)

5. Yeni sol kolunuza takın ve kolunuzu 
kalbinizin seviyesinde tutun. Yenin altı
dirse¤inizden yaklaflık 1-2cm (0,4-0,8")
mesafede olmalıdır. (Bkz. fiekil D ve E)

6. Testi bafllatmak için "ON/OFF" dü¤mesine basın.

Cihazın Kullanımı
Pil Takma
Pil kapa¤ını okun gösterdi¤i yönde
kaydırarak açın. 4 yeni AAA alkali pili
kutuplarına göre takın. Pil kapa¤ını kapatın.
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Cihazın Kullanımı
Sistem Ayarları
Cihaz kapalıyken "SET" dü¤mesine basarak Sistem Ayarlarını
etkinlefltirin. Bellek Grubu simgesi yanıp söner.

1. Bellek Grubunu Seçme
Sistem Ayarları modundayken test sonuçlarını
2 farklı grupta toplayabilirsiniz. Bu da birden
fazla kullanıcının bireysel test sonuçlarını (grup
baflına 60 hafızaya kadar) kaydetmesini sa¤lar.
Bir grup ayarını seçmek için “MODE” butonuna basın. Test sonuçları
seçi len her grupta otomatik olarak kaydedilecektir.

2. Tarih /Saat Ayarları
Saat/Tarih modunu ayarlamak için "SET" butonuna
yeniden basın. Önce " MODE " butonu ile ayı ayarlayın.
Geçerli ayı onaylamak için "SET” butonuna yeniden
basın. Günü, saati ve dakikayı aynı flekilde ayarlamaya
devam edin. “SET “butonuna her basıldı¤ında seçiminiz
kilitlenir ve sonraki ayara (ay, gün, saat, dakika) geçilir.

Cihazın Kullanımı
3. Kaydedilen Ayarlar
Herhangi bir ayar modundayken cihazı kapatmak için " ON/OFF"
butonuna basın. Tüm bilgiler kaydedilecektir.

Not: Cihaz açık bırakılır ve 3 dakika boyunca kullanılmazsa tüm
bilgileri otomatik olarak kaydedip kapanacaktır.
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Cihazın Kullanımı
Kol Yenini Uygulama
1. Hava fiflini monitör ünitesinin sol 

tarafındaki açıklı¤a iyice takın.
2. Yapıflkan naylon kısım yukarı dönük 

olacak flekilde yenin ucunu yenin metal
halkasını altına geçirin.

3. Yeni dirsekten l-2cm (0,4-0,8") yukarıda sıkın. En iyi sonuçlar için
yeni çıplak kola takın ve kolu test sırasında kalp seviyesinde tutun.

Not: Hava fiflini monitör
ünitesinin sa¤ tarafına
takmayın. Bu açıklık yalnızca
iste¤e ba¤lı bir güç kayna¤ı
için tasarlanmıfltır.

Cihazın Kullanımı
1. Açma
Bir bip sesi duyana kadar " ON/OFF " butonunu basılı
tutun. LCD ekran, hızlı bir teflhis gerçeklefltirirken
bir saniye görünür. Uzun bir ton aygıtın test için hazır
oldu¤unu gösterir.
Not: Yen  içinde önceki testten hava kalmıflsa cihaz çalıflmayacaktır.
Basınç dengelenene kadar LCD’de “ " simgesi yanıp sönecektir.

Cihazın Kullanımı
2. Basınç Oluflturma
Bafllangıç basıncı 190 mmHg’ye pompalanır. Geçerli
kullanıcının sistolik kan basıncı 190mmHg üzerindeyse,
cihaz otomatik olarak uygun bir seviyeye yeniden
pompalayacaktır.
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Not: Yen, kola uygun takılmadı¤ında basınç verme ifllemi dereceli
olarak azalır ve nihayetinde durur. Bu olursa cihazı kapatmak için
"ON/OFF" butonuna basın.

Cihazın Kullanımı
3. Test
Yen  flifltikten sonra, hava yavaflça azalır ve ilgili yen
basıncı de¤eri gösterilir. Yanıp sönen bir " " simgesi
aynı anda ekranda görünerek kalp atıflının algılandı¤ını
iflaret eder.
Not: Test sırasında rahat pozisyonda kalın. Konuflmaktan ya da
uzuvlarınızı hareket ettirmekten kaçının.

4. Sonuç Ekranı
Test tamamlandı¤ında üç kısa bip sesi duyulur. Ekranda
sistolik ve diastolik kan basıncı ölçümleri görünecektir.
Geçerli ölçümü telsim eden bir gösterge ilgili WHO
Sınıflandırmasının yanında görünür.

Cihazın Kullanımı
Düzensiz Kalp Atıflı Göstergesi
Monitör ölçüm ifllemi sırasında iki ya da daha fazla kez düzensiz bir
kalp ritmi algılarsa, ölçüm sonuçlarının yanında ekranda Düzensiz
Kalp Atıflı Sembolü " " görünür. Düzensiz kalp atıflı ritmi, sistolik
ve diastolik kan basıncı ölçümü sırasındaki ortalama ritmin %25
fazlası ya da azı olarak tanımlanır. Düzensiz Kalp Atıflı Sembolü " "
test sonuçlarınızda düzenli olarak görünüyorsa doktorunuza danıflın.
5. Test Sonuçlarını Silme/Saklama
Kullanıcı geçerli test sonucunu istenmeyen sonuçları ya da baflka
bir nedenle silebilir. Son test sonuçlarını silmek için sonuç
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göründükten sonra "SET" butonuna basın. Sonuç silinmezse, önceki
yapılandırılan Bellek Grubunda tarihe göre otomatik olarak
kaydedilecektir.
Not: Testten önce uygun Bellek Grubu seçiminin yapıldı¤ından
emin olun. Test sonuçlarının sayısı grup baflına tahsis edilen 60
hafızayı geçerse, en son testler önce görünür, bu yüzden en eski
de¤erler silinir.

Kapatma
Cihaz herhangi bir modayken "ON/OFF" butonuna basılarak
kapatılabilir. Cihaz herhangi bir moda 3 dakika kullanılmadı¤ında
kendini kapatabilir.
Güvenlik Önlemi: Kol yenindeki basınç test sırasında aflırı artarsa,
cihazı kapatmak için “ON/OFF " butonuna basın. Cihaz kapatıldı¤ında
yen basıncı hızla düflecektir.

Cihazın Kullanımı
Bellek Kontrolü
Cihaz kapalıyken eski test sonuçlarını
"MODE" butonlarını kullanarak
kontrol edebilirsiniz. Bellekteki en
yeni ve en eski test sonuçları " MODE"
butonu basılı tutularak görüntülenebilir, test sonuçları
etkinlefltirildi¤inde "MODE" butonuna basarak bellekteki tüm test
sonuçlarını kaydırabilirsiniz.
Not: Önceki test sonuçları, yalnızca en son kullanılan bellek
grubundan itibaren gösterilecektir. Baflka bir bellek grubunda yer
alan önceki test sonuçlarını kontrol etmek için önce istenen grubu
seçmeniz ve ardından monitörü kapatmanız gerekir. (Bkz. "Bellek
Grubunu Seçme", Sayfa 10.)
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Cihazın Kullanımı
Bellek Silme
Seçilen bir grubun belle¤i Bellek Kontrolü modunda
silinebilir. Seçilen gruptaki tüm bellek kayıtlarını silmek
için “SET “butonunu yaklaflık 3 saniye basılı tutun.
Monitör bip sinyali vererek silme iflleminin baflarılı
oldu¤unu belirtir ve test moduna döner. Cihazı kapatmak için
"ON/OFF" butonuna basın. Not: Bellek silme ifllemi geri alınamaz.

Cihazın Kullanımı
Son 3 Testin Ortalaması
Cihaz kapalıyken ekran gösterimini etkinlefltirmek
için “MODE " butonuna basın. Cihaz otomatik teflhis
yaptıktan sonra ekran, kullanılan son grubun  son 3
de¤erinin ortalama test sonuçlarını görüntüler. “AVG
" sembolü ilgili WHO Kan Basıncı Göstergesi ile birlikte
görünür. Bellek Kontrolü moduna "MODE” butonlarına basılarak
eriflilebilir. Di¤er grupların ortalama sonuçlarına eriflmek için kapalı
konumda MODE butonunu etkinlefltirmeden önce istenen grubu
seçin. (Bkz. "Bellek Grubunu Seçme", Sayfa 10.)
Not: Bu modda kullanıcı "MODE" butonuna basarak test moduna
eriflebilir.

Cihazın Kullanımı
Düflük Pil Gösterimi
Pil ömrü azalırken 4 kısa uyarı bip sinyali duyulur ve
yen, test için fliflirilemez. Aynı anda " " simgesi
kapanmadan 5 saniye önce ekranda görünür. Bu
oldu¤unda pilleri de¤ifltirin. Bu ifllem sırasında hafıza
silinmez.
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Kan Basıncı Bilgileri
Kan Basıncı
Kan basıncı kanın damar duvarlarına karflı itme kuvvetidir. Tipik
olarak milimetre cıva (mmHg) cinsinden ölçülür. Sistolik kan basıncı
her kalp atıflı sırasında kan damarlarına karflı uygulanan maksimum
güçtür. Diastolik kan basıncı her kalp her atıfl arasında dinlenirken
kan damarlarına karflı uygulanan güçtür.
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Cihazın Kullanımı / Sorun Giderme

Sorun Olası Neden Çözüm

Kan basıncı
sonuçları tipik

bir aralıkta de¤il.

“  ” (Error)
Görüntüleniyor.

Yeni çok sıkı ya da kola
uygun takılmamıfl.

Vücut hareketi
ya da monitör hareketi
nedeniyle yanlıfl test

sonuçları.

Yeni dirsekten yaklaflık 1-2cm
(1/2") yukarıda iyice sabitleyin.

Kolunuzu kalp seviyesinde
tutarken rahat bir pozisyonda

oturun. Test sırasında
konuflmaktan ya da uzuvlarınızı
hareket ettirmekten kaçının.

Test süresince monitör
ünitesinin sabit bir konumda
tutuldu¤undan emin olun.

Yen düzgün fliflmiyor.

Yanlıfl kullanım.

Basınç 300mmHg
üzerinde.

Hortumun yene ve monitör
ünitesine düzgün takıldı¤ından

emin olun.

Kullanım kılavuzunu dikkatle
okuyun ve testi yeniden yapın.
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Bir bireyin kan basıncı bir gün boyunca sıklıkla de¤iflir. Heyecan ve
gerilim kan basıncının artmasına neden olurken alkol almak ya da
banyo kan basıncını düflürür. Adrenalin gibi belirli hormonlar (stres
altında vücudunuzun üretti¤i) kan damarlarının daralmasına ve
kan basıncının artmasına neden  olabilir.
Bu ölçüm rakamları çok yüksek hale gelirse kalbin normalden daha
zor çalıfltı¤ı anlamına gelir.

  Günün saati
Örnek: Bir gün içindeki dalgalanmalar (erkek, 35 yafl).
Üst e¤ri: Sistolik kan basıncı.
Alt e¤ri: Diastolik kan basıncı.

Kan Basıncı Bilgileri
WHO Kan Basıncı Sınıflandırma Göstergesi
BP-1304, Dünya Sa¤lık Örgütünden derlenen kılavuz bilgiler ıflı¤ında
bir sınıflandırma ile donatılmıfltır. Afla¤ıdaki çizelge (monitör
ünitesinde renk kodlu) test sonuçlarını gösterir.
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Ciddi yüksek tansiyon
Orta yüksek tansiyon
Hafif yüksek tansiyon
Yüksek normal
Normal
Optimum

Kan Basıncı Bilgileri
Sa¤lık Hatırlatıcı
Yüksek tansiyon tehlikeli bir hastalıktır ve yaflam kalitesini etkileyebilir.
Kalp yetmezli¤i, böbrek yetmezli¤i ve beyin kanaması gibi birçok
soruna yol açabilir. Sa¤lıklı bir yaflam tarzı sürdürerek ve doktorunuzu
düzenli ziyaret ederek, yüksek tansiyon ve ilgili hastalıklar erken
aflamada teflhis edildi¤inde çok daha kolay kontrol edilir.
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Not: Anormal bir de¤er olursa endiflelenmeyin. Bireylerin daha iyi kan
basıncı gösterimi, uzun süre günün aynı döneminde alınan 2-3 okumadan
sonra oluflur. Test sonuçları anormalse doktorunuzla görüflün.

Kan Basıncı / Soru & Cevap
S: Evde ve profesyonel sa¤lık klini¤inde yapılan kan basıncı 

ölçümleri arasındaki fark nedir?
C: Evde alınan kan basıncı okumaları giderek daha do¤ru çıkıyor

ve günlük yaflantınızı daha iyi etkiliyor. Klinik ya da tıbbi ortamda
de¤erler biraz daha artabilir. Buna Beyaz Önlük Yüksek 
Tansiyonu adı veriliyor ve endifleli ya da sinirli hissetmekten 
kaynaklanıyor.

Anormal test sonuçlarının nedenleri flunlar olabilir:
1 Yanlıfl yen yerleflimi: Yenin ne çok sıkı ne çok gevflek olmamasını

sa¤layın. Yenin alt kısmının dirsekten yaklaflık 1-2 cm (1/2") 
yukarıda olmasını sa¤layın.

2. Yanlıfl vücut konumu: Vücudunuzu dik bir pozisyonda tutun.
3. Endifleli ya da sinirli hissetme: 2-3 derin nefes alın, birkaç dakika

bekleyin ve teste devam edin.

S: Farklı de¤erlerin nedenleri nedir?
C: Kan basıncı gün boyunca de¤iflir. Diyet, stres, yen yerleflimi 

vb. birçok etmen bir bireyin kan basıncını de¤ifltirebilir.
S: Yeni sol kola mı sa¤ kola m› takmalıyım? Farkı nedir?
C: Test için her iki kol da kullanılabilir, ancak sonuçları  karflılafltırmak

için aynı kol kullanılmalıdır. Sol koldan ölçüm almak daha do¤ru
sonuçlar verir, zira kalbe daha yakındır.

S: Ölçüm için günün en iyi saati ne zamandır?
C: Sabah ya da rahat ve stressiz hissetti¤iniz herhangi bir zaman.
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Bakım
1. Cihazı düflürmemeye çal›fl›n›z, yere çarpma ya da

fırlatmay›n›z.
2. Aflırı sıcaklıklardan sakının. Do¤rudan günefl ıflı¤ına

maruz bırakmayın.
3. Cihazı temizlerken yumuflak bir bez kullanın ve 

yumuflak bir deterjanla ovun.  Kirleri ve fazla 
deterjanı gidermek için nemli bir bez kullanın.

4. Yen Temizli¤i: Yeni suya batırmayın! Yen yüzeyini
temizlemek için yumuflak bir bez ve az miktarda 
temizleme alkolü kullanın. Temizlemek için nemli
bir bez (suyla) kullanın. Yeni oda sıcaklı¤ında kendi
kendine kurumaya bırakın.

5. Benzin, tiner ya da benzer çözücüler kullanmayın.
6. Cihazı uzun süre kullanılmayacaksanız pilleri çıkarın.
7. Cihazı sökmeyin.
8. Performansın 2 yılda bir kontrol edilmesi önerilir.

Teknik Özellikler
Ürün Tanımı
Kol Tipi Tam Otomatik Dijital Kan Basıncı Monitörü
Model: BP-1304
Ekran: LCD Dijital Ekran Boyut: 66mm x 43mm (3,31" x 2,17")
Ölçüm Yöntemi: Osilometrik Yöntem
Ölçüm Aralı¤ı: Basınç / 0mmHg~300mmHg
Nabız: 30 ila 180 Atım / Dakika
Ölçüm Do¤rulu¤u: Basınç / ±3mmHg / Nabız / ±5%
Basınç Oluflturma: Otomatik
Bellek: ‹ki Grupta Tarih ve Saatli 120 Hafıza
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Fonksiyon
Düzensiz Kalp Atıflı Algılama
WHO Sınıflandırma Göstergesi
Son 3 Sonucun Ortalaması
Düflük Pil Algılama
Otomatik Kapatma
Güç Kayna¤ı: 4 AAA
Pil Ömrü: Günde 3 test halinde yaklaflık 2 ay
Cihaz A¤ırlı¤ı: Yaklaflık 405g (14,30 oz.) (pil hariç)
Cihaz Boyutları: Yaklaflık 139 x 88 x 42mm (4,33" x 6,10" x 2,76")
Yen Çevresi: 22,0cm ~ 36,0 cm (8,6" ~ 14,2")

Teknik Özellikler
Çalıflma Ortamı
Sıcaklık: 10°C ~ 40°C (50°F~104°F )
Nem: %15~90 BN
Basınç: Atmosfer Basıncı
Saklama Ortamı: Sıcaklık -20°C -55°C (-4°F~131°F)
Nem: %15~90 BN
Basınç: 525mmHg ~ 795mmHg
Sınıflandırma: Dahili Pilli Ekipman, Tip B, Yen, uygulanan kısımdır.
Bu cihaz EC direktifi 93/42/EEC (Tıbbi Cihaz Direktifi) flartlarına
uyumludur. Avrupa Standardı EN1060, ‹nvasif Olmayan tansiyon
ölçer Bölüm 1: Genel Gereklilikler ve Bölüm 3: Elektromekanik kan
basıncı ölçüm sistemlerinin ek gerekliliklerine göre tasarlanmıfltır.

Bu Ürünün Do¤ru Atılması
(Atık Elektrikli & Elektronik Ekipman)
Ürün üzerindeki bu iflaret kullanım ömrü tamamlandı¤ında di¤er
evsel atıklarla atılmaması gerekti¤ini belirtir. Çevre ve insan sa¤lı¤ına
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potansiyel zararını önlemek için, lütfen bu ürünü di¤er atıklardan
ayırın ve uygun flekilde geri dönüflümünü sa¤layın. Bu tip bir ürünü
atarken ürünün satın alındı¤ı perakendeci ya da yerel resmi ofisiniz
ile görüflerek bu ürünün çevreye güvenli bir flekilde geri dönüflümü
için nasıl atılabilece¤ine iliflkin ayrıntıları ö¤renin.
‹fl kullanıcıları kendi tedarikçileri ile görüflmeli ve satın alma
sözleflmesinin flartlarını ve koflullarını kontrol etmelidir. Bu ürün
di¤er ticari atıklarla karıfltırılmamalıdır. Bu ürün tehlikeli madde
içermez.

Herhangi bir ar›za durumunda lütfen, öncelikle merkez teknik
servisimiz (444 8 258) ile irtibat kurunuz.

MERKEZ TEKN‹K SERV‹S
KT ‹Ç VE DIfi T‹C. GIDA SAN. LTD fiT‹.
Adres: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A
Seyrantepe - Ka¤ıthane / ‹stanbul
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BP-1304 / GARANT‹ BELGES‹



Garanti Belgesi

Belge Onay Tarihi: 24.03.2011         Belge No: 98963
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 / ‹st.
Telefonu : 0 212 270 74 70
Faks› : 0 212 270 75 74

Firma Yetkilisinin
‹mzas› / Kaflesi

ÜRÜNÜN
Cinsi : Tansiyon Aleti
Markas› : BLUELIGHT
Modeli : BP 1304
Bandrol ve Seri No.’su : -
Teslim Tarihi ve Yeri : -
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 (Yirmi) ‹fi GÜNÜ

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

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

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

Firma Yetkilisinin
‹mzas› / Kaflesi



1- Ça¤r› Elektronik / HULUS‹ TOK
T (0352) 222 30 32
A Fatih Mah. Mete Caddesi No. 58 / Kayseri

2- Metin Biliflim / ÜMMÜHAN EROL
T (0462) 223 30 37
A Yeni Mahalle Zivalio¤lu Sokak No. 3/A Trabzon

3- Data Teknik Elektronik Servis Hizmetleri
T (0322) 231 12 65
A Mahfes›¤maz Mahallesi Turgut Özal Bulvar› Akasya Apt. No. 103
Bodrum Kat D.17 Çukurova / Adana

Servis Listesi



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›


