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Bir KLPRO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

Ürünün kalitesini takdir edeceğinizden eminiz ve satın alımınızdan tamamen 
memnun kalacaksınız. 

Bu ürünün güvenlik normları ve yönetmelikleri çerçevesinde doğru biçimde 
çalıştırılmasıyla ilgili kullanıcı güvenliği ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun.
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Sıcak hava tabancanız boya çıkarma, boruları lehimlemek, PVC küçültmek, plastiği 
kaynaklamak ve bükmenin yanı sıra genel kurutma ve çözdürme işlemleri için 
tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım için uygun değildir. Değişiklik yapmak ve 
üretici tarafından denetlenmeyen veya onaylanmayan parçalar kullanmak uygun 
değildir. Cihazın yanlış kullanımı insanlara, cihaza veya başka nesnelere zarar verebilir! 
Üretici yanlış kullanımdan kaynaklı hasarlardan sorumluluk kabul etmez.
Ürün Tanımı

1) Başlık

①
②② 

④④

③③ 

2) Havalandırma Kanalları
3) Açma/Kapatma Anahtarı
4) Asma Kancası

Yeni makinanızı dikkatlice ambalajından çıkarıp inceleyin ve tüm özellik ve işlevlerini 
öğrenin. Aletin tüm parçalarının mevcut ve iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi 
bir parça eksik veya hasarlıysa, aleti kullanmadan önce bu tür parçaları değiştirtin.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj - Frekans 230 V � 50 Hz
Gücü 2000 Watt
Hava Akımı - Sıcaklık
1. Kademe
2. Kademe

300 lt/dk - 450°C
500 lt/dk - 600°C

Ağırlık 0.65 kg

ÜRÜN TANITIMI ve KULLANIM AMACI



3

MAKİNANIN KURULUMU

Montaj ve Ayarlama

UYARI: Herhangi bir aksesuar takıp çıkarmadan veya ayar yapmadan önce 
MUTLAKA aletin fişini çekin.

Hava sıcaklığı geniş bir uygulama yelpazesine göre ayarlanabilir. Aşağıdaki tabloda farklı 
uygulamalar için önerilen ayarları görebilirsiniz.

Ayar Uygulama
I •Boya kurutma, vernik renk tonu örnekleri, dolgu macunu, yapıştırıcılar, inşaat 

derzleri ve sıva formları
•Doldurmadan önce nemli olan ahşabı kurutma
•Yapışkan sökme
•Yapıştırıcıların birleştirilmesi - Temaslı yapıştırıcılarla geniş yüzeyli yapıştırma, 
basınca duyarlı yapıştırıcıların aktivasyonu, yapıştırma işlemlerinin hızlandırıl-
ması, yapıştırma noktalarının serbest bırakılması ve ayrıca kenar bandı veya 
kaplamanın çıkarılması veya yapıştırılması.
•Mumlama ve mum sökme
•PVC kaplamalı ve yalıtımlı boruların küçültülmesi
•Buzdolapları ve soğutucuların yanısıra buzlanmış merdiven, basamaklar, kapı 
kilitleri, bagaj kapakları, araba kapıları ve su borularının buzunu çözme

II •Termoplastik polimer, PVC ve muşamba döşeme malzemeleri, PVC kaplı ku-
maş, branda ve folyoların kaynağı
•Plastik boru ve levhaların bükülmesi
•Sıhhi tesisat bağlantıları, kalay, özel gümüş lehimi, SMD (yüzeye monte edile-
bilen elemanlar), kablo pabuçlarının lehimlenmesi
•Paslanmış veya fazla sıkılmış cıvata ve somunların gevşetilmesi
•Eski ve kalın yağlı boya, cila, vernik ve sentetik sıva kaplamalarının çıkarılması
•Dezenfeksiyon - 600°C sıcak hava ile, hayvan barınaklarını/ahırlarını bakteri-
lerden hızla kurtarabilirsiniz. Tahta kurdu istilası kontrol altına alınabilir (Dikkat: 
Yangın tehlikesi! Ahşap yüzeyi aşırı derecede ısıtmayın).

UYARI: Eğer doğru sıcaklık ayarından emin değilseniz, öncelikle düşük bir sıcak-
lıkla başlayın. Ardından sıcaklığı yavaşça artırarak en iyi ayarı bulun.

Kullanım Talimatları
Daima güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere uyun. Aleti tutmak için yalnızca bir 
elinizi kullanın, diğer elinizi havalandırma deliklerinin üzerine koymayın. Çalıştırmadan 
önce; uygulama için doğru aksesuarı takın ve istenilen hava sıcaklığını ayarlayın.
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MAKİNANIN KURULUMU

a)Açma/Kapatma
Aleti açmak için açma/kapatma anahtarını I/II konumuna getirin. Açtıktan sonra biraz 
duman çıkabilir, bu bir sorun olduğunu göstermez. Kapatmak için açma/kapatma 
anahtarını I konumuna getirin ve bu şekilde birkaç dakika çalıştırın. Ardından 0 konumuna 
getirin. Taşımadan veya depoya kaldırmadan önce aletin soğumasını bekleyin.
b)Sıcaklık Ayarı
Uygulamanızın gerektirdiği sıcaklığa göre açma/kapatma anahtarını I veya II konumuna 
getirin. Bunun ardından sıcak hava tabancasından vızıltı sesi gelir.
c)Boya Sökme
Uygun bir aksesuar takın ve sıcaklık değerini yüksek değerde ayarlayın. Makineyi 
açıp sıcak havayı, sökülecek olan boyaya doğru tutun. Boya yumuşayınca bir kazıyıcı 
yardımıyla boyayı kaldırın.

UYARI: Isı cama iletilip camı çatlatabileceği için metal pencere çerçevelerini sök-
mede kullanmayın. Diğer çerçevelerde cam koruma başlığını kullanın.
Yüzeyin tutuşmasını önlemek için aleti bir noktaya çok uzun süre tutmayın.
Tutuşabileceğinden, kazıyıcı aksesuar üzerinde boya birikmemelidir. Gerekirse, 
boya kalıntılarını bir bıçak kullanarak kazıyıcı aksesuardan dikkatlice temizleyin.

d)Sabit Kullanım
Bu alet sabit modda kullanılabilir. Bunun için asma kancasını ④ açın ve aleti tezgaha 
koyun. Aletin tezgahtan çekilmemesi için kabloyu sabitleyin ve aleti dikkatlice açın.

UYARI: Başlığın MUTLAKA daima sizden ve çalışma alanındaki kişilerden uzağa 
yöneldiğinden emin olun. Başlıktan içeri ASLA birşey düşürmeyin.

e)Soğuma
Başlık ve aksesuar kullanım sırasında oldukça fazla ısınır. Bu nedenle aleti taşımadan 
veya depoya kaldırmadan önce soğumalarını bekleyin. Soğuma süresini azaltmak için 
açma/kapatma anahtarını I konumuna getirip birkaç dakika çalıştırın. Ardından aleti 
kapatın ve en az 30 dakika soğumasını bekleyin.
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KULLANIM ve GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyunuz. Uyarılara ve tali-
matlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangın ve/veya ciddi yaralanmalara 
neden olabilir. Ürünü başkasına verirseniz bu kılavuzu da yanında veriniz. Firma-
mız bu talimatlara ve güvenlik bilgilerine uyulmamasından kaynaklanan hasar 
veya kazalardan sorumluluk kabul etmemektedir. 

UYARI: Cihazın kullanımı ile ilgili olarak güvenliklerinden sorumlu olan kişi tara-
fından cihazın kullanımı konusunda denetim ya da talimatı verilmediği takdirde, 
bu cihaz fiziksel, duyusal ya da akli olarak yeterlilikleri sınırlı olan (çocuklar da 
dahil olmak üzere) ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kulla-
nılmaya uygun değildir. Cihazla oynamamalarını sağlamak üzere çocuklar mut-
laka gözetim altında tutulmalıdır.

 “Elektrikli alet” terimi, prize takılan (kablolu) veya batarya ile çalışan (kablosuz) elektrikli 
alete atıfta bulunur.
Çalışma Alanı Güvenliği
Çalışma alanınızı temiz tutun ve iyi aydınlatın. Dağınık ve karanlık alanlar kazalara davetiye 
çıkarır. Elektrikli aletleri alevlenir sıvılar, gazlar veya tozlar gibi patlayıcı atmosferlerde 
kullanmayın. Elektrikli aletler toz veya dumanları tutuşturabilecek kıvılcımlar açığa 
çıkarır. Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocukları ve etrafınızdaki kişileri uzak tutun. Dikkat 
dağılması kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
Elektrik Güvenliği
Elektrikli aletin fişleri prize uymalıdır. Fişte hiçbir surette değişiklik yapmayın. Topraklı 
elektrikli aletler ile birlikte herhangi bir adaptör fişi kullanmayın. Üzerinde değişiklik 
yapılmamış fişler ve uygun prizler elektrik çarpma riskini azaltır. Borular, radyatörler, 
ocak ve soğutucular gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz 
topraklıysa, elektrik çarpma riski daha yüksektir. Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak 
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli aletin içine su girmesi, elektrik çarpması riskini 
arttıracaktır. Kabloyu başka amaçlar için kullanmayın. Kabloyu, elektrikli aleti taşımak, 
çekmek veya priz bağlantısından çıkartmak için asla kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, 
keskin kenarlar ve hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar 
elektrik çarpması riskini arttıracaktır. Elektrikli bir aleti dış mekânlarda çalıştırırken, dış 
mekân kullanımı için uygun olan bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekân kullanımına 
uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır. Eğer elektrikli aleti 
rutubetli bir yerde çalıştırmak kaçınılmaz ise, kaçak akım rölesi (KAR) korumalı bir 
elektrik kaynağı kullanın. Kaçak akım rölesi kullanmak, elektrik çarpması riskini azaltır. 
Kaçak akım rölesine topraklama devresi şalteri de denilebilir.
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KULLANIM ve GÜVENLİK TALİMATLARI

Kişisel Güvenlik
Elektrikli bir aleti çalıştırırken tetikte olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyulu 
olun. Yorgun olduğunuzda veya ilaç etkisi altındayken elektrikli bir aleti kullanmayın. 
Elektrikli aletleri çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik, ciddi yaralanmalara yol açabilir. 
Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her zaman koruyucu gözlük takın. Uygun koşullar 
için kullanılan toz maskesi, kaymaz güvenlik ayakkabıları, kask veya kulak koruyucu 
gibi koruyucu ekipmanlar kişisel yaralanmaları azaltır. İstenmeden yapılan çalıştırmayı 
engelleyin Güç kaynağına ve/veya bataryaya bağlamadan, aleti kaldırmadan veya 
taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Parmağınız anahtarın 
üzerindeyken elektrikli aletleri taşımak veya açık konumdayken elektrikli aletlere enerji 
vermek kazalara davetiye çıkartır. Aleti çalıştırmadan önce tüm ayar anahtarlarını sökün. 
Elektrikli aletin hareketli parçalarına takılı herhangi bir anahtar kişisel yaralanmayla 
sonuçlanabilir. Fazla uzanmayın. Her zaman ayaklarınız sağlam bir şekilde yere basın 
ve dengenizi koruyun. Bu, beklenmeyen durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol 
edilebilmesini sağlar. Uygun şekilde giyinin. Bol giysiler giymeyin ve takı takmayın. 
Saçınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, 
takı veya uzun saç hareketli parçalar tarafından kapılabilir. Eğer cihazlar, toz giderme 
veya toplama tesisatlarına sahipse, bunların bağlı olduklarından ve düzgün şekilde 
kullanıldıklarından emin olun. Toz toplamanın kullanılması, toz ile ilişkili tehlikeleri 
azaltabilir. Aldatıcı bir emniyet hissine güvenmeyin ve elektrikli el aletini defalarca 
kullanıp aşina olsanız bile, elektrikli el aletlerinin güvenlik kurallarını terk etmeyin. Bir 
anlık dikkatsiz kullanım ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Elektrikli Aletin Kullanımı ve Bakımı
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru 
elektrikli alet, işi tasarlanmış olduğu hızda daha iyi ve daha güvenli bir şekilde 
yapacaktır. Anahtar aleti açıp kapatmıyorsa, aleti kullanmayın. Düğme aracılığıyla 
kontrol edilemeyen elektrikli aletler, tehlikelidir ve tamir edilmelidirler. Herhangi 
bir ayar yapmadan, aksesuarları değiştirmeden ya da aleti saklamadan önce fişi güç 
kaynağından çekin ve/veya batarya takımını aletten sökün. Bu tür koruyucu güvenlik 
önlemleri, elektrikli aletin kazara çalışma riskini azaltır. Kullanılmayan elektrikli aletleri, 
çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve elektrikli alet hakkında ya da bu talimatlar 
hakkında bilgisi olmayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, 
eğitimsiz kişilerce kullanıldığında tehlikelidir. Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareket 
eden parçaların yanlış hizalanıp hizalanmadığını ya da zorlanıp zorlanmadığını, herhangi 
bir parçanın kırılıp kırılmadığını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek herhangi 
bir durum olup olmadığını kontrol edin. Eğer zarar gördüyse, kullanmadan önce tamir 
ettirin. Pek çok kaza, elektrikli aletlerin bakımının düzgün bir şekilde yapılmamasından 
kaynaklanmaktadır. Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını ve benzerlerini bu 
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KULLANIM ve GÜVENLİK TALİMATLARI

talimatlara uygun olarak ve çalışma koşulları ve yapılacak olan işi dikkate alarak kullanın. 
Elektrikli aletin kullanım amacı dışındaki bir iş için kullanılması, tehlikeli durumlara yol 
açabilir. Sapları ve sap yüzeylerini kuru ve temiz tutun ve yağ ve gresten arındırın. Kaygan 
kollar ve kol yüzeyleri, öngörülemeyen durumlarda elektrikli aletin güvenli bir şekilde 
çalışmasını ve kontrolünü zorlaştırır.
Servis
Elektrikli aletinizin bakımını, sadece orijinal yedek parçaları kullanan deneyimli bir 
tamirciye yaptırın. Bu, elektrikli aletiniz için daha güvenlidir. 

UYARI! Kablonun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem güvenlikle ilgili bir sorun 
oluşmaması için MUTLAKA yetkili bir servis merkezinde yapılmalıdır.

Sıcak Hava Tabancası İçin Özel Güvenlik Uyarıları
Elinizi havalandırma kanallarının üzerinde tutmayın ve havalandırma kanallarını hiçbir 
şekilde engellemeyin.
Kullanım sırasında aletin başlığı ve aksesuarları aşırı ısınabilir. Temas etmeden önce 
mutlaka soğumalarını bekleyin.
Aleti bırakmadan önce mutlaka kapatın. Alet açıkken asla gözetimsiz bırakmayın.
Cihaz dikkatli kullanılmazsa yangın çıkabilir!
Cihazdan çıkan ısı görme alanınız dışındaki yanıcı/tutuşabilen malzemelere temas 
edebilir. Yanıcı/tutuşabilen malzemelerin bulunduğu nemli ortamlarda veya bu tür 
malzemelerin yakınında bu cihazı kullanmayın.
Aleti depoya kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
Zehirli gazların oluşabileceği uygulamalarda, ortam yeterli derecede havalandırılmalıdır.
Bu ürünü asla saç kurutmak için kullanmayın.
Hava girişini ve başlığı asla tıkamayın, aksi takdirde aşırı sıcaklık oluşup cihazınız zarar 
görebilir.
Sıcak havayı asla diğer kişilere yöneltmeyin.
Kullanım sırasında ve kullandıktan sonra otuz dakikaya kadar aşırı sıcak olacağı için metal 
başlığa bu süre içerisinde asla dokunmayın. 
Kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra başlığı herhangi birşeye doğrultmayın.
Başlıktan içeri herhangi birşey sokmayın, aksi takdirde elektrik çarpabilir. Cihaz çalışırken 
yüksek sıcaklık nedeniyle başlığa doğru bakmayın ve başlığı kendinize doğru çevirmeyin.
Bir süre sonra tutuşabileceğinden, başlığa veya kazıyıcıya boya yapışmamasına dikkat 
edin.
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KULLANIM ve GÜVENLİK TALİMATLARI

Boya Çıkarma
UYARI! Boya çıkartırken özel dikkat gösterilmelidir. Kazınmış boya parçaları, atık-
ları ve dumanları zehirli bir madde olan kurşun içerebilir. 1977 yılından önce 
çıkan boyalar ile 1995 yılından önce evlerde uygulanan boyaların kurşun içere-
bilir. Yüzeylerde biriken kurşun, el-ağız teması ile kurşun alımına neden olabilir. 
Çok düşük seviyelerde bile maruz kalınan kurşun geri dönüşümsüz beyin ve sinir 
sistemi hasarına yol açabilir. Gençler ve doğmamış çocuklar özellikle savunma-
sızdır. 

Boya kaldırma işlemine başlamadan önce üzerinde çalışacağınız boyanın kurşun içerip 
içermediğini tespit etmeniz gerekir. Bu tespit yerel sağlık bölümü veya çıkarılacak 
boyanın kurşun içeriğini kontrol etmek için boya analizörü kullanan bir profesyonel 
tarafından yapılabilir. Kurşun-bazlı boyalar sadece bir profesyonel tarafından çıkarılmalı 
ve bunun için ısı tabancası kullanılmamalıdır. 
Meydana gelen gaz ve buharlar zararlı olabilir. Her zaman çalışma alanının iyi 
havalandırıldığından emin olun.
Boya çıkarırken çalışma alanının kapalı olmasına dikkat edin ve bir toz maskesi takın.
Boyayı yakmayın. Kazıyıcı kullanın ve başlığı boyalı yüzeyden en az 25 mm uzakta tutun. 
Dikey yönde çalışırken, boyanın alete düşüp yanmasını önlemek için aşağı doğru çalışın.
Tüm boya kalıntılarını güvenli bir şekilde atın ve çalışma tamamlandıktan sonra çalışma 
alanının iyice temizlendiğinden emin olun.
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Kullanılan Semboller
Güvenlik önerisini dikkatli bir şekilde okuyun. İlgili simgelere ve anlamlarına dikkat edin. 
Kullanım kılavuzunda belirtilen adımların sıralarını değiştirmeyin. Kullanım kılavuzunda 
belirtilen hiçbir adımı atlamayın. Kılavuzda yer alan güvenlik tavsiyelerine çok dikkat edin. 
Bunlar, dikkat çekici bir şekilde “Dikkat” veya “Tehlike” simgeleri ile işaretlenmişlerdir.

Uyarı / Tehlike /
Dikkat

Kullanma 
Kılavuzunu 
Okuyun

Sınıf II Göz Koruması 
kullanın

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların uzaklaştırılması ile ilgili bir simgeyle işaretlenmiştir. 
Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalı, Avrupa Yönergesi 2012/19/EU’ya uygun bir 
toplama sistemine iade edilmelidir. Daha sonra çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için geri 
dönüştürülecek veya sökülecektir. Elektrikli ve elektronik cihazlar, tehlikeli maddeler 
içerdikleri için çevre ve insan sağlığı için tehlikeli olabilir.

TAŞIMA ve DEPOLAMA
• Aletleri talimatlara uygun şekilde temizleyin ve kurumasına izin verin.
• Aletler uzun bir süre kullanılmayacaksa, orijinal ambalajında saklanmalıdır.
• Aletleri çocukların erişemeyeceği, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
• Aletleri taşımadan önce her zaman kapatın.
• Aletleri daima bu amaçla tasarlanmış olan tutma yerini kullanarak taşıyın.
• Özellikle aletler bir araba veya başka bir araç ile taşınacaksa, taşıma sırasında devrilme 

veya titreşime ve darbelere maruz kalma tehlikesi altında olmadığından emin olun.

ÇEVRENİN KORUNMASI ve BERTARAF
Bu cihazın ambalajını oluşturan malzemeler, atık toplama, sınıflama ve geri dönüşüm 
sisteminde bulunmaktadır. Bunları atmak istediğinizde, her malzeme tipine uygun halka 
açık geri dönüşüm konteynerlerini kullanın.

Çevreye Özen Gösterin!

Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! Bu ürün, geri dönüştürülmesi gereken elektrikli 
veya elektronik bileşenler içermektedir. Ürünü tayin edilmiş merkezlere geri dönüşüm 
için bırakın, örn. yerel idarenin geri dönüşüm merkezi.

KULLANIM ve GÜVENLİK TALİMATLARI
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BAKIM ve ONARIM

UYARI! Alet üzerinde muayene, bakım veya temizlik yapmadan önce MUTLAKA 
aletin fişini çekin.

a)Bakım
Makineniz çok az bir bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Devamlı 
verimli bir çalışma, aletin uygun ve düzenlik bir şekilde bakım ve temizleme işlemlerinin 
yapılmasına bağlıdır.
b)Yağlama
Aletiniz ek bir yağlama gerektirmez.
c)Temizleme
Havalandırma kanallarını temiz tutun, aksi takdirde motor aşırı ısınabilir. Havalandırma 
kanallarında toz ve kir olmamasına dikkat edin. Eğer toz çıkmıyorsa sabunlu su ile 
nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Aletin gövdesini yumuşak bir bezle düzenli 
olarak, mümkünse her kullanımdan sonra temizleyin.

UYARI! Asla benzin, alkol, amonyaklı su vb. çözücüler kullanmayın. Bu çözücüler 
plastik parçalara zarar verebilir.

Onarım
Elektrikli aletinizin bakımını, sadece orijinal yedek parçaları kullanan deneyimli bir 
tamirciye yaptırın. Bu, elektrikli aletiniz için daha güvenlidir.
Servis bilgileri için “Yetkili Servislerimiz” kısmına bakınız.
Malın kullanım ömrü 10 yıldır.

YETKİLİ SERVİSLERİMİZ
Ürünle birlikte verilen yetkili servis listesinden ve aşağıdaki iletişim bilgilerinden yetkili 
servislerimizle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz:
Web Adresi: https://kalemakina.com/servisler
Telefon: +90 212 533 5255

Merkez Servis: KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş. SERVİS YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Adres: Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15, 34050, Eyüp Sultan - İSTANBUL
Telefon: 0212 533 98 34
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AÇILIM ŞEMASI
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PARÇA LİSTESİ

No Parça İsmi Miktar
1 Vida 8
2 Sağ Gövde Grubu 1
3 Isı Yalıtımı Halkası 1
4 Fan Grubu 1
5 Vida 3
6 Motor Fan Grubu 1

6.1 Fan 1
6.2 Vida 2
6.3 Motor Desteği 1
6.4 Motor 1
6.5 PCBA 1
7 Anahtar 1
8 Bağlantı Kutusu 1

No Parça İsmi Miktar
9 Kapasitör 1

10 Vida 4
11 Kablo Kelepçesi 1
12 Kablo Kılıfı 1
13 Kablo 1
14 Askı Kancası 1
15 Sol Gövde Grubu 1
16 Isıtma Elemanları 1

16.1 Isıtıcı Çekirdek 1
16.2 Mika Kağıdı 2
16.3 Çelik Kutu 1
17 Destek Halkası 1
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TEKNİK ÇİZİM
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DEVRE ŞEMASI

Konum I

Konum II



15

AT UYGUNLUK BEYANATI

AT UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Firma Adı / Company Name:
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.

İletişim Bilgileri / Contact Information:
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı-Eyüp Sultan/İstanbul-Türkiye,
PK: 34050, Tel: 0090 212 533 52 55, e-mail: info@kalemakina.com

Marka / Brand:
KL, KL PRO, KL ECO

Ürün / Product:
Sıcak Hava Tabancası / Heat Gun

Model – Tip / Model – Type:
KE7202SH

Uygulanan Standartlar / Applied Standarts:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 62841-1:2015

Kale Hırdavat ve Makina A.Ş. olarak bahsi geçen ürünün aşağıda verilen direktiflere uygun olarak 
üretildiğini beyan ederiz.

As Kale Hırdavat ve Makina A.Ş. we declare that the mentioned product is produced in accordance 
with the following directives.

Uygulanan Direktifler / Applied Directives:
2006/42/AT – 2006/42/EC
2014/35/AB – 2014/35/EU

Teknik Dosyayı Hazırlayan / The Technical File Was Prepared By:
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.

Tarih – Yer / Date – Place

19.10.2020 – Eyüp Sultan, İstanbul

İmza / Signature



GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMA
Ünvanı : Kale Hırdavat ve Makina A.Ş.
Adresi : Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı - Eyüp Sultan / İSTANBUL
Telefon No. : (0212) 533 52 55 (Pbx)
Faks No. : (0212) 533 10 05
E-mail : info@kalemakina.com

ÜRÜNÜN
Cinsi :
Markası : KL, KL PRO, KL ECO
Modeli :
Seri Numarası :
Garanti  Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN
Ünvanı :

Kaşe - Yetkili İmza

Adresi :
Telefon No. :
Faks No. :
Fatura Tarih ve No. :
Ürün Teslim Tarihi :
Ürün Teslim Yeri :
Belgeyi Dolduranın Adı Soyadı :

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  a- Sözleşmeden dönme,
  b- Satış bedelinden indirim isteme
  c- Ücretsiz onarılmasını isteme
  ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir 
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir.

 Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici 

malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
 Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi 
tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının10 iş günü içerisinde gider-
ilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis 
etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - Garanti kapsam şartları ;
  a- Ürün hatalı kullanılmamıştır.
  b- Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır.
  c- Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır.
  d- Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir.
  e- Ürün, tüm orijinal parçaları ile iade edilmiştir.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin 
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğüne  başvurabilir.
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