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Bluelight Gourmet / Çift Tarafl› & Tüplü Piknik Sac›

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
çift taraflı & tüplü piknik sacının 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.
Çift taraflı & tüplü piknik sacının 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 BLUEL‹GHT GARANT‹S‹ ALTINDADIR.
HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA MÜﬁTER‹ H‹ZMETLER‹M‹Z ‹LE YAPACA⁄INIZ GÖRÜﬁME
SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRES‹N‹ZDEN ÜCRETS‹Z ALINIP GEREKL‹ ‹ﬁLEMLER YAPILDIKTAN
SONRA Y‹NE ÜCRETS‹Z OLARAK TARAFINIZA GÖNDER‹LECEKT‹R.
Tabi ki sizi çift taraflı & tüplü piknik sacının 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‹⁄‹
•
•
•
•

ANA GÖVDE
SAC
GAZ VANASI
KULLANIM KILAVUZU

Börek ve Gözleme
Kullan›m›

Sac Kavurma
Kullan›m›
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KULLANIM ﬁEKL‹
1- Ürününüz de bulunan gaz vanası contalarının takılı olmasına dikkat ediniz.
2- Ürün üzerindeki gaz vanasının dar a¤ızlı kısmı piknik tüpüne, vananın üzerindeki borulu kısmı
da ürünün altında bulunanyuvaya çevirerek sıkıca takınız. (Gaz kaçaklarını yönetmeli¤e uygun
bir ﬂekilde kontrol ediniz).
3- Tüpe taktıktan sonra üst sacı koymadan, ürünün üst tarafında bulunan deliklerin bir kaç
tanesini tutuﬂturarak üst sacı yerine yerleﬂtiriniz bu sayede di¤er gaz deliklerinin de tutuﬂtu¤unu
göreceksiniz.
4- Börek vb. yiyecekleri piﬂirmek istiyorsanız ürünün üzerindeki sacı düz olarak yerleﬂtiriniz,
kavurma vb. yiyecekleri piﬂirmek için çukur tarafı yukarı gelecek ﬂekilde ters biçimde ürünün
üzerine yerleﬂtiriniz.
5- Sac kavurma yapmak istedi¤inizde, ilk kullanımda mutlak suretle hayvansal iç ya¤la sacı
ya¤layarak iyice yanmasını sa¤layın ve ardından temizledikten sonra kullanmaya baﬂlayabilirsiniz.
6- Ürün, bakır alaﬂımı yüksek sacdan yapıldı¤ından temizlik yaparken bulaﬂık makinesinde
yıkamak için uygun de¤ildir. Lütfen yıkama ve temizlik iﬂlemlerini elde yapınız.

7- Tüp tasarrufu için, ürün üzerindeki sac iyice ısındıktan sonra, tüpünüzün ateﬂini mum ateﬂi
seviyesine getirebilirsiniz.
8- Tüplü sacın kullanımı sırasında küçük çocuklarınızı yanma tehlikesine karﬂı bölgeden uzaklaﬂtırınız.
9- Piﬂirme iﬂlemi sırasında sac son derece sıcak olaca¤ından çıplak elle tutmayınız ve temizlik
iﬂlemine sac so¤umadan baﬂlamayınız.
D‹KKAT !!!
Tüp son derece yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı bir gaz oldu¤undan tüpte herhangi bir kaçak
olmadı¤ını yönetmeli¤e uygun bir ﬂekilde kontrol ediniz. Ürünün kullanım alanının iyi havalandırılmıﬂ
olmasına dikkat ediniz.
Üst sacın paslanma yapmaması için ıslak ya da nemli bırakmayın. ‹yice kuruladıktan sonra
muhafaza ediniz. Üst sacın paslanma yapması durumunda hayvansal iç ya¤la yakmak suretiyle
paslanmaları giderebilirsiniz. Piﬂirme iﬂlemi bittikten sonra temizlik iﬂleminin ardından hafif ﬂekilde
gıda ya¤ları ile ya¤layıp kaldırmanız ürün kullanım ömrünü uzatacaktır.
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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 BLUEL‹GHT GARANT‹S‹ ALTINDADIR.
HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA MÜﬁTER‹ H‹ZMETLER‹M‹Z ‹LE YAPACA⁄INIZ GÖRÜﬁME SONUCUNDA
ÜRÜNÜNÜZ ADRES‹N‹ZDEN ÜCRETS‹Z ALINIP GEREKL‹ ‹ﬁLEMLER YAPILDIKTAN SONRA Y‹NE 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

