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Bluelight Gourmet / Tek Gözlü Elektrikli Ocak

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.
G‹R‹ﬁ | GÜVENL‹K MESAJLARI
Sizin ve baﬂkalarının güvenli¤i çok önemlidir.
Elektrikli oca¤ın 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 elektrikli oca¤ın 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 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‹⁄‹ & ÜRÜN TANITIMI
• 1 ADET Tek Gözlü Elektrikli Ocak
• Garanti Belgesi ve
Kullan›m K›lavuzu
ÜRÜN TANITIMI
1. Ocak Is› Gözü
2. Gösterge Iﬂ›¤›
3. Termostat Ayarl› Kontrol Dü¤mesi

1
3

2
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TEK GÖZLÜ ELEKTR‹K OCA⁄ININ KULLANIMI ‹LE ‹LG‹L‹ ÖNEML‹ UYARILAR!
1. Cihaz› kullanmadan önce, ﬂebeke voltaj›n›n ürünün kullan›m voltaj› ile uyumlu oldu¤undan
emin olun.
2. Oca¤›n s›cak yüzüne dokunmay›n›z. Ocak çal›ﬂ›rken yüzey s›cakl›¤› yüksek seviyelere ulaﬂabilir.
3. Elektrik ar›zalar›na karﬂ›n korunmal›d›r. Cihaz›n su ya da baﬂka bir s›v› ile temas›ndan kaç›n›n.
4. Oca¤› çocuklar›n yan›nda kullan›rken son derece dikkatli olun.
5. Kullan›lmad›¤› zaman ve temizlemeden önce prizden ç›kar›n ve so¤umas›n› bekleyin.
6. Hasarl› kablo veya fiﬂ varsa ya da cihaz herhangi bir hasar görmüﬂ ise cihaz› kesinlikle
çal›ﬂt›rmay›n! Kontrol ve tamir için Müﬂteri hizmetlerimiz ile iletiﬂime geçin.
7. Üretici taraf›ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar›n kullan›lmas› tehlike ve ar›zalara neden olabilir.
8. Aç›k alanlarda kullanmay›n.
9. Oca¤›n kablosunun masa veya tezgah köﬂelerinden sarkmas›na engel olun.
10.Is›t›lm›ﬂ f›r›n›n içine ve herhangi bir oca¤›n üzerine koymay›n›z.
11. K›zg›n ya¤ veya di¤er s›cak s›v›lar içeren iﬂlem yaparken son derece dikkatli kullan›lmas› gerekir.
12.Amaçlanan kullan›m› d›ﬂ›nda cihaz› kullanmay›n.
13.Metal alaﬂ›ml› kimyasal temizlik maddeleriyle temizlemeyiniz. Ürüne zarar verebilir ve elektrik
kaça¤›na yol açabilir.
14.Çocuklar›n eriﬂilebilece¤i bir yerde cihaz› kullanmay›n. K›yafetlerinizin veya perdelerin yak›n›nda
kullanman›z yang›n tehlikesine neden olabilir.
15.Bu cihaz› 8 yaﬂ ve üstü çocuklar yetiﬂkin kontolü alt›nda kullanabilir ancak kullan›m s›ras›nda
oluﬂabilecek tehlikelerden firmam›z sorumlu de¤ildir.
16.Çocuklar›n cihazla oynamalar›na izin vermeyin.
17.Elektrik kablosu hasarl› ise, herhangi bir tehlike oluﬂmamas› için müﬂteri hizmetlerimiz ile
iletiﬂime geçiniz.
18.Cihaz herhangi bir kumanda ya da zaman ayarl› otomatik priz ile kullanmaya uygun de¤ildir.
Bu tür durumlardan oluﬂabilecek sorunlardan kullan›c› sorumlu olacakt›r.
19.Cihaz›n temizli¤i ve bak›m›, herhangi bir soruna neden olmamak için bir yetiﬂkinin gözetimi
olmaks›z›n çocuklar taraf›ndan yap›lmamal›d›r.
20.Cihaz› ve kablosunu çocuklar›n eriﬂilebilece¤i bir yerden sarkmas›n› engelleyiniz.
21.Bu cihaz ev iﬂi ve benzer uygulamalarda kullan›lmak üzere tasarlanm›ﬂt›r (örne¤in; ma¤aza
ve ofislerdeki personel mutfaklar›nda, çiftlik evlerinde, otel, motel ve di¤er ikamet ortamlar›nda
kullan›labilir).
Dikkat! Güvenli¤iniz için, cihaz› kullan›rken evcil hayvanlar›n›z› cihaz›n kullan›ld›¤›
odaya sokmay›n›z.
ELEKTR‹KL‹ OCA⁄INIZI NASIL KULLANIRSINIZ?
Oca¤›n›z› kullanmadan önce, rezistans kaplama korumas›n› test etmek için 3-5 dakika en yüksek
s›cakl›kta çal›ﬂt›r›n. Bu iﬂlem oca¤›n üzerine hiçbir kap veya tencere koyulmadan ve sadece
ilk çal›ﬂt›rmada yap›lmal›d›r.
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D‹KKAT! Cihaz ilk kez çal›ﬂmas›nda üzerinden duman ç›kabilir bu normal bir durumdur.
1. Elektrikli oca¤›n ilk kullan›m›ndan sonra üstüne kuru ve ›s›ya dayan›kl› tencere, çaydanl›k vb.
malzeme olmadan çal›ﬂt›rmay›n.
2. Cihaz›n›z ayar düﬂmesi “0” konumundayken kapal›d›r.
3. Çal›ﬂt›rmak için elektrik prizine tak›n›z.
4. Herhangi bir s›cakl›¤a getirmek için “0”dan istedi¤iniz s›cakl›k ayar›na getiriniz.
5. Seçilen s›cakl›k ulaﬂt›¤›nda cihaz›n ön taraf›nda gösterge ›ﬂ›¤› sönecektir ve ›s›tma iﬂlemi
durdurulur, s›cakl›k düﬂtü¤ünde tekrar otomatik olarak çal›ﬂ›r.
6. Cihaz, termostat dü¤mesini açt›¤›n›z anda hemen ›s›tmaya iﬂlemine baﬂlayacakt›r, bu iﬂlem
gerçekleﬂirken cihaz›n s›cak yüzüne kesinlikle dokunmay›n›z.
7. Cihazla iﬂiniz bitti¤inde cihaz›n fiﬂini prizden çekiniz ve so¤umas›n› bekleyiniz.
UYARI! Paket içerisinden çıkan muhafaza poﬂetini herhangi bir bo¤ulma tehlikesine karﬂı
çocuklardan uzak tutun!
UYARI! Lütfen kullan›m s›ras›nda yüzeye dokunmay›n. Ciddi yan›klara sebep olabilir.
D‹KKAT!
Is›ya dayan›ks›z ve hasarl› tava, tencere vb. ürünlerle kullanmay›n›z. Cihazdan tam verim alabilmek
için alt› (cihazla temas halinde olan k›sm›) düz tava, tencere, vb. kaplar kullan›n›z. Kullan›lan
kaplarda ›s›dan dolay› oluﬂabilecek sorunlardan firmam›z sorumluluk kabul etmez. Cihaz›n uzun
ömürlü kullan›labilmesi için özellikle ocak k›sm›n›n herhangi bir darbe almas›na engel olunuz.
TEK GÖZLÜ ELEKTR‹KL‹ OCA⁄INIZIN BAKIMINI NASIL YAPARSINIZ?
• Her zaman cihaz› prizden ç›kart›n ve temizlemeden önce so¤umas›n› bekleyin.
• Cihaz›n›z› asla su ile temas ettirmeyin, bulaﬂ›k makinesi veya elde y›kamay›n›z.
• Yumuﬂak nemli bir bez yard›m› ile aﬂ›nd›r›c› olmayan bir temizlik maddesi kullanarak ürünün
görünen k›s›mlar›n› temizleyin ve kurulay›n›z.
BU KULLANIM KILAVUZUNU SAKLAYIN!
Tekrar ihtiyac›n›z olabilece¤inden bu kullan›m k›lavuzunu ve ürün ambalaj›n› 2 y›l boyunca
muhafaza ediniz.
• Cihaz bir uzatma kablosu ile kullan›labilir ancak elektrik ak›m› cihazla uyumlu olmal›d›r.
Uzatma kablosunu herhangi bir çekilmeye / tak›lmaya karﬂ› çocuklar›n ulaﬂamayaca¤› yerlere
konulmal›d›r. Uzatma kablosu minimum 3 x 2.5mm özelli¤inde ve maksimum 4 metre
uzunlukta olmal›d›r.
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TEKN‹K DETAYLAR
Çal›ﬂma Voltaj›: 220-240V 50~60Hz
Güç: 1500W
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

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

