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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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Yapışkan tutkallar ısıtılır ve sıcak tutkal tabancası içinde sıvılaştırılır. Sıcak tutkal ile çok 
iyi derecede birleştirilebilen malzemeler; ahşap, plastik, köpük plastik, kumaşlar, karton, 
karolar, seramik vb. Ayrıca pasta delikleri kapatmak için veya derzlerin sızdırmazlığını 
sağlamak için de kullanılabilir. 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! Firmamız yanlış kullanımdan kaynaklı hasarlardan sorumluluk kabul etmez.
Ürün Tanımı

1) Açma/Kapatma Anahtarı 4) Mum Soketi 7) Başlık
2) Çalışma Durumu /
Şarj Göstergesi (Kırmızı)

5) Tetik 8) Başlık İçin Isı Yalıtım Parçası

3) Akü Kapasite Göstergesi (Yeşil) 6) USB Şarj Soketi 9) Destek Çerçevesi
Yeni makinanızı dikkatlice ambalajından çıkarıp inceleyin ve tüm özellik ve işlevlerini 
öğrenin. Tüm parçaları mevcut ve iyi durumda olmalıdır. Herhangi bir parça eksik veya 
hasarlıysa aleti kullanmadan önce bu tür parçaları değiştirtin. Paket içeriği:
1) Kablosuz sıcak mum tabancası
2) USB kablo
3) 10 cm mum
4) Kullanım Kılavuzu

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Akü 3.6 V 1500 mAh LITHIUM-ion
Isıtma Süresi 40 sn
Sıcaklık 135°C - 170°C
Mum Çapı Ø7 mm
Şarj Süresi 2 - 3 saat (Şarj süresi, şarj cihazının çıkış akımını göre değişebilir)
Ağırlık 0.19 kg

ÜRÜN TANITIMI ve KULLANIM AMACI
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MAKİNANIN KURULUMU

UYARI: Herhangi bir aksesuar takıp çıkarmadan veya ayar yapmadan önce 
MUTLAKA aletin fişini çekin.
İlk kullanımdan önce ürünü tamamen şarj edin.
Kullanım sırasında ürünün pili tamamen bitmeden önce şarj edin.

İlk kullanımdan önce ürününüzü tamamen şarj edin. 
Bunun için şarj kablosunu ürünün arkasındaki sokete 
takın. USB çıkışı: DC 5V, <2A
Şarj kablosunun diğer ucunu bir bilgisayarın USB 
portuna veya USB portu olan bir şarj cihazına takın (şarj 
cihazı ürüne dahil değildir). Şarj süresi, şarj cihazının 
çıkış akımına göre değişir.
Ürün şarj olurken akü seviyesi gösterilir ve kırmızı LED yanar. Yeşil LED yandığında ürün 
şarj olmuş demektir.
Çalıştırma
Çalışma Durumu Göstergesi - Kırmızı LED (2)
Açma/kapatma anahtarını (1) yaklaşık 3-5 saniye süreyle açık tuttuğunuzda çalışma 
durumu göstergesi (2) makinenin ısıtmaya başladığını göstermek için yanar.

UYARI: Yapışkan malzeme 135°C - 170°C arası bir sıcaklığa ulaşır.
Makine ısıtırken veya çalışırken ASLA bu alana dokunmayın!

Akü Seviye Göstergesi - Yeşil LED (3)
Aşağıdaki iki durumda yeşil LED yanar.
1-) Şarj olurken: pil tamamen şarj olduğunda.
2-) Çalışırken: pil seviyesi %30 - %100 aralığında olduğunda. Pil seviyesi %30’un altına 
düştüğünde yeşil LED söner.
Mum Yerleştirme
Mumu üründeki sokete (4) doğru itin ve 40 saniye  
boyunca ısıtın. Bunun ardından mum kullanıma hazırdır.

DİKKAT: Kullanımdan sonra başlıktan bir kaç damla yapışkan malzeme damla-
yabilir, bu normaldir.
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MAKİNANIN KURULUMU

Açma/Kapatma
Ürünü açmak için kırmızı LED (2) yanana kadar açma/kapatma anahtarına (1) 3-5 saniye 
basın. Yaklaşık 40 saniyelik ısıtma süresinin ardından çalışma sıcaklığına ulaşır. Kapatmak 
için kırmızı LED (2) sönene kadar açma/kapatma anahtarına (1) basın.
Otomatik Kapatma
Eğer makine 5 dakikadan daha fazla süreyle kullanılmazsa otomatik olarak kapanır.
Kullanımdan sonra makineyi dikkatlice yerine yerleştirin ve depoya kaldırmadan önce 
tamamen soğumasını bekleyin. Aksi takdirde sıcak olan başlık (7) kaza ve yangınlara 
neden olabilir!

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. “Elektrikli alet” terimi, prize 
takılan (kablolu) veya batarya ile çalışan (kablosuz) elektrikli alete atıfta bulunur.

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.

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 
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KULLANIM ve GÜVENLİK TALİMATLARI

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.
Kişisel Güvenlik
Elektrikli bir aleti çalıştırırken tetikte olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyulu olun. 
Yorgunken 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. 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. Uygulamanıza uygun aleti kullanın. Doğru alet, işi tasarlanmış 
olduğu hızda daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yapar. Anahtar aleti açıp kapatmıyorsa, 
aleti kullanmayın. Düğme aracılığıyla kontrol edilemeyen elektrikli aletler tehlikelidir 
ve tamir edilmelidir. Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya 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 veya bu 
talimatlar hakkında bilgisi olmayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli 
aletler eğitimsiz kişilerce kullanıldığında tehlikelidir. Elektrikli aletlerin bakımını yapın. 
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KULLANIM ve GÜVENLİK TALİMATLARI

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, aletlerin bakımının düzgün yapılmamasından kaynaklanır. 
Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını vb bu talimatlara uygun olarak ve çalışma 
koşulları ve yapılacak olan işi dikkate alarak kullanın. Elektrikli aletin kullanım amacı 
dışındaki bir iş için kullanılması tehlikelidir. Sapları ve sap yüzeylerini kuru ve temiz tutun 
ve yağ ve gresten arındırın. Kaygan kollar ve kol yüzeyleri, öngörülemeyen durumlarda 
aletin güvenli bir şekilde çalışmasını ve kontrolünü zorlaştırır.
Batarya ve Şarj Cihazı Güvenliği
Yalnızca üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin. Elektrikli aletleri sadece 
özel olarak tasarlanmış akülerle kullanın. Bir tip pil takımına uygun şarj cihazı, başka 
bir pil takımıyla kullanıldığında veya elektrikli alet için tasarlanmayan pil takımlarının 
kullanıldığında yaralanma ve yangın riski oluşturabilir. Pil takımı kullanımda değilken, 
ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal nesneler gibi birbirine 
bağlantı yapabilen diğer metal nesnelerden uzak tutun. Pil uçlarının birbirine kısa devre 
yapılması yangına neden olabilir. Kötü kullanım koşulları altında, aküden sıvı çıkabilir; 
temastan kaçının. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı gözlerle temas ederse, 
derhal tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı tahrişe ve yanıklara neden olabilir. Hasarlı 
veya üzerinde değişiklik yapılmış bir pil takımını veya aleti kullanmayın. Bir pil takımını 
veya aleti ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Aksi takdirde patlamaya neden 
olabilir. Tüm şarj talimatlarını izleyin ve pil takımını veya aleti talimatlarda belirtilen 
sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Bu talimatlara uyulmaması yangın, patlama veya 
yaralanma riskine neden olabilir. Ayrıca ürünler de zarar görebilir.

UYARI: Herhangi bir sebepten dolayı batarya takımını açmayın. Takımın plastik 
gövdesi kırılır veya çatlarsa, geri dönüşüm için bir servis merkezine iade edin.

Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpması meydana gelebilir. Şarj 
cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın ve temiz tutun. Şarj cihazının kirlenmesi 
elektrik çarpması riskine neden olur. Şarj cihazı güç kaynağına takılıyken belirli şartlarda 
içindeki açık şarj kontakları yabancı maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Çelik, 
yün, alüminyum folyo veya herhangi bir metalik gibi iletken nitelikteki yabancı maddeler 
şarj cihazı boşluklarından uzak tutulmalıdır. Şarj cihazında pil olmadığında mutlaka güç 
kaynağından çıkarın. Temizlemeye başlamadan önce şarj cihazını elektrik prizinden 
çekin. Şarj cihazını hasarlı bir kablo veya fişle çalıştırmayın. Hemen değiştirilmesini 
sağlayın. Çocuklar ve yetkisiz kişiler cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 
gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Hasarlı olan bir şarj cihazı, kablo ve 
fiş tehlikeyi önlemek için mutlaka imalatçı, servis temsilcisi veya orijinal yedek parça 
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KULLANIM ve GÜVENLİK TALİMATLARI

kullanan benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. Şarj cihazını asla tek başınıza 
açmayınız! Tekrar şarj edilebilir olmayan aküleri şarj etmeyiniz! Şarj cihazını kolayca 
yanabilen veya tutuşabilen malzemelerin üzerine koymayınız! 
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.

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 işaretlen-
miştir. 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 içer-
dikleri 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.
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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.

BAKIM ve ONARIM

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

a)Bakım
Makine ve mum daima temiz ve kuru tutulmalı ve yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır. 
Makinenin içine ASLA su sızmamalıdır. Makinenin gövdesini temizlemek için yumuşak 
bir bez kullanın. Plastiğe zarar verebilen benzin, solvent ve temizleme maddelerini 
kullanmayın.

UYARI! Kablonun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem güvenlikle ilgili bir sorun 
oluşmaması için MUTLAKA yetkili bir servis merkezinde yapılmalıdır.
Ürünü şarj etmek için yalnızca ürünle verilen şarj kablosunu kullanın!

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
1 2 3 4 5

6 7 8 9

10
11

12

1314

151617
18

19
20

21
22

23

No Parça İsmi
1 Kauçuk Kılıf
2 Çelik Tel
3 Alüminyum Parça
4 PTC Isıtma Elemanı
5 İç Gövde
6 Bağlantı Elemanı
7 Kauçuk Kılıf Uzantısı
8 Destek Çerçevesi
9 Gövde

10 Anahtar Tetik
11 Yay
12 Pil Hücresi

No Parça İsmi
13 PCBA
14 Lastik Malzeme
15 Açma/Kapatma Butonu
16 Lamba Siperi
17 Vida
18 Bağlantı Çubuğu
19 Sabit Destek
20 Hareketli Destek
21 Yuvarlak Pim
22 PCB
23 İç Gövde
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TEKNİK ÇİZİM

DEVRE ŞEMASI

Anahtar

PCB
PTC Isıtma Elemanı

Sinyal Anahtarı

Pil Hücresi
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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:
Şarjlı Sıcak Mum Tabancası / Cordless Hot Glue Gun

Model – Tip / Model – Type:
KE36SMT

Uygulanan Standartlar / Applied Standarts:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 60335-1:2012

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

22.10.2020 – 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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