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Elektrik gerilimi uyar s !

K zg n parçalar uyar s !

Uyar ! Bu ünite uzaktan kumandal d r ve herhangi bir uyar  olmaks z n çal maya ba lar

Uyar  – Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimat n  okuyunuz

Dikkat! Kulakl k tak n. Çal ma esnas nda olu an gürültü i itme kayb na yol açabilir
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 � Dikkat!
Yaralanmalar  ve hasarlar  önlemek için alet-
lerin kullan m nda baz  i  güvenli i önlemleri-
nin al nmas  gereklidir. Bu nedenle Kullanma 
Talimat n  / Güvenlik Uyar lar n  dikkatlice okuyun. 
çerdi i bilgilere her zaman ula abilmek için kul-

lanma talimat n  iyi bir yerde saklay n. Aleti kullan-
mak için ba ka ki ilere verdi inizde bu Kullanma 
Talimat n  / Güvenlik Uyar lar n  da birlikte verin. 
Firmam z, kullanma talimat na riayet etmemekten 
kaynaklanan i  kazalar  ve hasarlardan herhangi 
bir sorumluluk üstlenmez.

1. Güvenlik uyar lar

�  kaz!
Tüm güvenlik bilgileri ve talimatlar  okuy-
unuz. Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen 
direkti  ere ayk r  hareket edilmesi sonucunda 
elektrik çarpmas , yang n ve/veya a r yaralan-
malar meydana gelebilir. Gelecekte kullanmak 
üzere tüm güvenlik bilgileri ve talimatlar  
saklay n.

Bu cihaz n k s tl ,  ziksel, sensörik veya zihinsel 
özelliklere sahip ki iler veya tecrübesiz ve/veya 
gerekli bilgiye sahip olmayan ki iler (çocuklar da-
hil) kullan lmas  yasakt r. Bu ki ilerin ancak, kendi 
güvenlikleri için tayin edilmi  görevliler taraf ndan 
gözetim alt nda tutuldu unda veya bu ki iler 
taraf ndan cihaz  nas l kullanacaklar na dair bilgi 
verildi inde cihaz  kullanmalar n izin verilmi tir. Ci-
haz ile oynamalar n  önlemek için çocuklar, cihaz  
kullan rken gözetim alt nda tutulmal d r.

� Dikkat! Kompresörün kullan m nda elekt-
rik çarpmas na, yaralanma ve yanma tehlike-
sine kar  a a daki temel güvenlik önlem-
lerine dikkat edilmelidir. Aleti kullanmadan 
önce bu uyar lar  okuyun ve dikkat edin.

•  Çal ma alan n z  düzenli tutun
- Çal ma alan ndaki düzensizlik kaza tehlike-
leri olu turur.

•  Çevre etkenlerini göz önünde bulundurun  
- Kompresörü ya murda b rakmay n. Kom-
presörü nemli ve slak yerlerde kullanmay n. 
yi bir ayd nlatmay  sa lay n. Kompresörü 

yan c  s v  veya gazlar n yak n nda 
kullanmay n.

•  Kendinizi elektrik çarpmas na kar  ko-
ruyun  
- Borular, kalorifer petekleri, elektrikli ocak, 

buzdolab  gibi topraklanm  cihazlara temas 
etmekten sak n n.

•  Çocuklar  uzak tutun! 
- Ba ka ki ilerin kompresöre veya kabloya 
dokunmas n  önleyin, bu kimseleri çal ma 
alan n zdan uzak tutun.

•  Kompresörü güvenli ekilde saklay n 
- Kullan lmayan kompresör kuru, kilit-
li ve çocuklar n eri emeyece i yerlerde 
saklanmal d r.

•  Alete a r  yüklenmeyin 
- Güvenli çal ma öngörülen kapasite dahilin-
de olur.

•  Uygun i  elbisesi giyin 
- Bol elbise giymeyin, tak  takmay n. Aksi tak-
dirde bunlar aletin hareket eden parçalar na 
tak labilir. Aç k havada çal rken lastik eldiven 
ve kaymayan ayakkab  giyilmesi tavsiye edilir. 
Saçlar n z uzun oldu unda saçlar  saran a  
tak n.

•  Kabloyu ba ka amaçlarda kullanmay n z 
- Kompresörü kablodan tutarak ta may n 
ve fi i prizden çekerken kablodan tutarak 
as lmay n. Kabloyu s caktan, ya dan ve kes-
kin kenarlardan koruyun.

•  Kompresörün bak m n  daima itinal  
ekilde yap n 

- yi ve güvenli bir ekilde çal abilmek için 
kompresörü temiz tutun. Bak m yönetmelikle-
rine riayet edin. Fi  ve kabloyu düzenli olarak 
kontrol edin ve hasar görmesi halinde kalifiye 
bir personel taraf ndan tamir ettirin. Uzatma 
kablosunu düzenli olarak kontrol edin ve ha-
sar gördü ünde de i tirin.  

•  Fi i ç kar n 
- Alet kullan lmad nda, bak m 
çal malar ndan önce fi i prizden ç kar n.

•  Aletin istenmeden çal t r lmas n  önleyin 
- Aleti elektrik ebekesine ba lamadan önce 

alterin kapal  olmas na dikkat edin.
•  Uzatma kablosunun aç k mekanlarda 

kullan lmas  
- Aç k mekanlarda, yaln zca buralarda 
çal maya izin verilmi  ve i aretlenmi  uzatma 
kablosunu kullan n.

• Daima dikkatli olun 
- Çal man z  devaml  olarak kontrol edin. 
Konsantrasyonlu olmad n zda kompresörü 
kullanmay n.

•  Kompresörün hasarl  olup olmad n  
kontrol edin 
- Kompresörü kullanmadan önce, aletin ko-
ruma donan mlar  veya hafifçe hasar görmü  
parçalar n tam düzgün çal p çal mad n  
itinal  ekilde kontrol edin. Hareket eden 
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parçalar n fonksiyonlar n n normal olup 
olmad n , s k ma veya hasarl  durumlar n 
bulunup bulunmad n  kontrol edin. Tüm 
parçalar do ru monte edilmeli ve aletin 

artlar  yerine getirilmelidir. Hasarl  koruma 
donan mlar  ve parçalar yönetmeliklere 
uygun olarak, kullanma talimat nda ba ka 

ekilde aç klanmad  takdirde mü teri hiz-
metleri servisi taraf ndan tamir edilmeli veya 
de i tirilmelidir. Aç p kapatma alterinin 
çal mad  aletleri kullanmay n.

• Dikkat! 
- Kendi güvenli iniz için, yaln zca kullanma 
talimat nda gösterilen veya alet imalatç s  
taraf ndan tavsiye edilen aksesuar ve ilave 
donan mlar  kullan n. Kullanma talimat nda 
gösterilen veya katalogda tavsiye edilen 
parçalar n d nda aksesuar veya parça 
kullan lmas  halinde yaralanma tehlikeleri 
do ar.

•  Tamirler yaln zca kalifiye elektrikçi perso-
neli taraf ndan yap lacakt r  
Tamir çal malar  sadece kalifiye elektrikçi 
personeli taraf ndan yap lacakt r, aksi takdirde 
kullan c  için kaza tehlikesi do abilir.

•  Gürültü 
-Kompresörü kullan rken kulakl k tak n.

•  Elektrik kablosunun de i tirilmesi  
Makinenin elektrik kablosu hasar gördü ünde 
tehlikelerin önlenmesi için elektrik kablosu, 
üretici firma veya uzman elektrik personeli 
taraf ndan de i tirilecektir.

Bas nçl  hava ve tabanca ile yap lan boyama 
i lemlerinde riayet edilecek güvenlik uyar lar
• Kompresör ve hortumlarda i letme esnas nda 

yüksek s cakl klar meydana gelir. S cak yü-
zeylere temas edilmesi sonucunda yanma 
nedeniyle yaralanmalar meydana gelir.

•  Kompresör taraf ndan emilen gaz veya buhar-
lar içinde, kompresör içinde patlama veya 
yang na yol açabilecek katk  maddelerinin 
bulunmamas na dikkat edilecektir.

•  Hortumun geriye f rlamas  nedeniyle 
olu abilecek yaralanmalar  önlemek için 
hortum kuplaj n  açarken kuplaj parças  el ile 
sabit tutulacakt r.

•  Hava tabancas  ile çal rken koruyucu gözlük 
tak n. Yabanc  maddeler ve hava taraf ndan 
üflenen parçalar nedeniyle ani ekilde ya-
ralanmalar meydana gelebilir.

•  Hava tabancas n  insanlara yöneltmeyin veya 
kendi üzerinizdeki giysileri temizlemeyin.

Tabanca ile yap lan boyama i lemlerinde riay-
et edilecek güvenlik uyar lar
•  Alev alma noktas  55° C’den az olan boya 

veya solvent malzemelerini i lemeyin.
•  Boya ve solvent malzemelerini s tmay n.
•  Sa l a zarar verici s v lar n i lenmesi duru-

munda, çal an n sa l n  korumak için filtre 
cihazlar n n (yüz maskeleri) kullan lmas  gere-
klidir. Bu tür sa l a zarar verici malzemeleri 
üreten firmalar n ürün ile ilgili uyar  ve koruma 
bilgilerine de riayet edin.

•  Boyama i lemi esnas nda ve çal lan mekan 
içinde sigara içilmesi yasakt r. Boya buhar  ve 
partikülleri de kolay alev alabilir ve yan c d r.

•  Çal lan mekan içinde aç k ate , aç k k 
veya k v lc m ç karan makine ve techizat n 
çal t r lmas  ve bulunmas  yasakt r.

•  Yiyecek ve içecekleri çal lan mekan içinde 
saklamay n ve bunlar  çal lan mekan için-
de tüketmmeyin. Boya buharlar  ve gazlar  
zararl d r.

•  lenilecek malzemelerin ambalajlar  üzerinde 
tehlikeli madde yönetmeli ine göre belir-
tilen bilgiler ve i aretlere riayet edilecektir. 
Gerekti inde ek korunma önlemleri al nacak, 
özellikle uygun i  giysisi giyilecek ve maske 
tak lacakt r.

•  Çal lan mekan 30 m3  ’den büyük ola-
cak, mekanda boyama ve kurutma i lemi 
esnas nda yeterli miktarda hava de i imi 
sa lanm  olacakt r. Tabanca ile boyama 
i lemini rüzgara kar  yapmay n. Yan c  ve teh-
likeli maddeleri boyarklen daima yerel Polis 
dairesinin yönetmeli ine riayet edin.

•  PVC malzemesinden olan bas nç (hava) 
hortumu kullanarak test benzini, butilalkol ve 
metilenklorid malzemesi i lemeyin (kullan m 
ömrü azal r). 

2. Alet aç klamas  ve sevkiyat n 
içeri i 

2.1 Alet aç klamas  ( ekil 1-3)
1.  Gövde
2. Aksesuar gözü
3. H zl  kuplajl  bas nçl  hava hortumu
4. Aç k/Kapal  alteri
5. Transport sap
6. Lastik hava bas nc  manometresi
7.  Hava tabancas

a-c  Adaptör seti.
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2.2 Sevkiyat n içeri i
Sat n alm  oldu unuz ürünün eksik parças  olup 
olmad n  sevkiyat n içeri i listesi ile kontrol edin. 
Herhangi bir parçan n eksik olmas  durumunda 
ürünü sat n ald ktan sonra en geç 5 i  günü içinde 
geçerli   veya faturay  ibraz ederek servis merke-
zine veya aleti sat n ald n z ma azaya ba vurun. 
Bu konuda kullanma talimat n n sonunda bulunan 
servis bilgilerindeki garanti hizmetleri tablosunu 
dikkate al n z.
•  Ambalaj  aç n ve aleti dikkatlice ambalaj n 

içinden ç kar n.
•  Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve trans-

port emniyetlerini sökün (bulunmas  halinde).
•  Ambalaj içindeki parçalar n eksik olup 

olmad n  kontrol edin.
•  Alet ve aksesuar parçalar n n transport 

esnas nda hasar görüp görmedi ini kontrol 
edin.

•  Garanti süresi doluncaya kadar mümkün 
oldu unda ambalaj malzemelerini saklay n.

Dikkat!
Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak 
de ildir! Çocuklar n plastik po et, folyo 
ve küçük parçalar ile oynamas  yasakt r! 
Çocuklar n küçük parçalar  yutma ve po etler 
nedeniyle bo ulma tehlikesi vard r!

•  Kompresör
• Lastik hava bas nc  manometresi
• Adaptör seti (a,b,c)
• Hava tabancas
• Orijinal Kullanma talimat

3. Kullan m amac na uygun kullan m

Kompresör, haval  aletler için gerekli bas nçl  
havay  olu turur.

Makine yaln zca kullan m amac na göre 
kullan lacakt r. Kullan m amac n n d ndaki 
tüm kullan mlar makinenin kullan lmas  için 
uygun de ildir. Bu tür kullan m amac  d ndaki 
kullan mlardan kaynaklanan hasar ve yaralan-
malarda, yaln zca kullan c /i letici sorumlu olup 
üretici  rma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlar m z n ticari, zanaatkarlar veya 
endüstriyel kullan m için uygun olmad n  ve bu 
kullan mlar için tasarlanmad n  dikkate al n. Ale-
tin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya ben-
zer kullan mlarda kullan lmas ndan kaynaklanan 

hasarlar garanti kapsam na dahil de ildir.

4. Teknik özellkler

ebeke ba lant s : ...................220-240 V ~ 50 Hz
Motorgücü:  ..................................1,1 kW S3 15%
Rölanti devri n0 (Pompa)  ................3450 dev/dak
Rölanti devri n0 (Motor) .................15000 dev/dak

letme bas nc  bar: ....................................max. 8
Teorik emme gücü lt./dak.:  ............................ 190
Ç k  gücü (bas nçl  hava)
7 bar için:  .........................................55 Litre/dak.
Ç k  gücü (bas nçl  hava)
4 bar için: ...........................................83 Litre/dak
Ses güç seviyesi LWA dB: .................................. 97
Sapma KWA  ................................................ 1,5 dB
Ses bas nç seviyesi LpA dB: .............................. 75
Sapma KpA ................................................. 1,5 dB
Koruma türü: ................................................. IP20
A rl k kg:  ..................................... yakla k 6,5 kg
Koruma s n f  .................................................. II/�

Gürültü
Gürültü emisyon de erleri EN ISO 3744 standard  
uyar nca belirlenmi tir.

letim türü S3 – 15% – 10dak.: S3 = Çal maya 
ba lama i lemine etki etmeyen kesintili i letim. Bu 
i letim türünde 10 dakikal k bir süre içinde max. 
i letim süresi %15’dir (1,5 dakika).

5. Çal t rmadan önce

Elektrik  ini prize takmadan önce tip etiketi 
üzerindeki bilgilerin ebeke bilgileri ile ayn  olup 
olmad n  kontrol edin.

• Kompresör üzerinde transport hasarlar  olup 
olmad n  kontrol edin. Olas  hasarlar derhal 
kompresörü nakleden transport firmas na 
bildirilecektir.

• Kompresör tüketicinin yak n nda kurulmal d r.
• Uzun hava borular  ve besleme borular n n 

(uzatma borular ) dö enmesinden 
kaç n lmal d r.

• Emilen havan n kuru ve tozsuz olmas na dik-
kat edilecektir.

• Kompresörü rutubetli veya slak mekan içine 
kurmay n.

• Kompresör sadece uygun mekanlarda (iyi 
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havaland r lm , ortam s cakl  +5°C ila 40°C 
aras ) i letilecektir. Mekan içinde toz, asit, 
buhar, patlay c  veya alev alabilir gazlar n 
bulunmas  yasakt r.

• Kompresör kuru mekanlarda çal t rmak 
için uygundur. Su ile çal lan ve su s çrayan 
bölümlerde kompresörün kullan lmas  
yasakt r.

• Kompresörü sadece sa lam ve düz zemin 
üzerine kurarak çal t r n.

• letim esnas nda kompresörü, kompresörü 
arka panosunda bulunan lastik ayaklar üzeri-
ne dayay n.

• Dikkat! Kompresör kapat ld nda emniyet 
ventilinden hava fazlal  d ar  verilir. Bu 
durum aletin yap s ndan kaynaklan r ve ar za 
de ildir.

6. Montaj ve i letmeye alma

6.1. Elektrik ba lant s
letmeye almadan önce aletin elektrik voltaj  ile 

ebeke voltaj n n ayn  olup olmad n  kontrol edin. 
Örne in uzatma kablosu, kablo makaras  vs. Gibi 
kablo uzatmalar  voltaj kayb na yol açabilir ve 
motorun çal mas n  engeller. +5°C alt ndaki hava 
s cakl nda motor zor çal abilir.

6.2 Aç k/ Kapal  alteri (4)
Kompresörü çal t rmak için Aç k/Kapal  alterini 
(4) 1 nolu pozisyona getirin.
Kompresörü çal t rmak için Aç k/Kapal  alterini 
(4) 0 nolu pozisyona getirin.

6.3 H zl  kuplajl  bas nçl  hava hortumu (3)

Ba lama:
Haval  aletinizin nipelini h zl  kuplaj içine tak n, 
bilezik otomatik olarak öne f rlayacakt r.

Sökme:
Bilezi i geri çekin ve aleti ç kar n. Dikkat! H zl  
kuplaj  ç kar rken kuplaj parças n  s k  tutun, 
böylece geriye f rlayan hortum nedeniyle ya-
ralanma tehlikesi önlenebilir.

6.4 Adaptörlü lastik i irme manometresi 
( ekil 2)

Çal ma bas nc  bar: 0-10

Kullan m alan :
Lastik hava bas nç manometresi lastiklerin kolay 
ve tam do ru hava bas nc  ile i irilmesini müm-
kün k lar. Ekteki adaptör ile di er ventil tiplerine de 
hava bas labilir.
Manometre lastik hava bas nc n  gösterir. „ + “ bu-
tonuna basarak lastik hava bas nc n  yükseltebilir 
ve „ - “ butonuna basarak da lastik hava bas nc  
azalt labilir.
Azami 10 bar i letim bas nc n n üzerine ç kmay n 
(bu de er ayn  zamanda lastik hava bas nç mano-
metresinin arkla taraf nda da yaz l d r).

Tehlike! Lasti i i irdikten sonra ayarlanm  olan 
hava bas nc n  örne in benzinliklerde bulunan ka-
librasyonlu manometre cihaz  ile kontrol edin.
Tehlike! Bas nçl  havay  kesinlikle kendinize, 
di er insanlara veya hayvanlara do ru tutmay n!
Dikkat! i irilecek olan e yalar tavsiye edilen 
bas nç de erinden fazla i irildi inde e yalar 
veya etrafta duran ki iler zarar görebilir!

Lastik hava bas nç manometresi otomobil lastik 
ventilleri için bir ventil adaptörü ile donat lm t r. 
Ekteki adaptör (a-c) ile di er ventil tiplerine de 
hava bas labilir.
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7. Temizleme, Bak m ve Yedek Parça 
Sipari i

� Dikkat!
Temizleme ve bak m çal malar ndan önce 
 i prizden ç kar n.
� Dikkat!
Kompresörün tam olarak so umas n  bekley-
in! Yanma tehlikesi!
� Dikkat!
Kompresörü kulland ktan sonra aleti kapat n 
ve  i prizden ç kar n.

7.1 Temizleme
•  Koruma tertibat , havaland rma delikleri ve 

motor gövdesini mümkün oldu unca toz ve 
kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin 
veya dü ük bas nçl  hava ile üfleyerek temiz-
leyin.

•  Aleti kulland ktan hemen sonra temizlemenizi 
tavsiye ederiz.

•  Aleti düzenli olarak nemli bir bezle ve s v  
sabunla temizleyin. Temizleme deterjan  veya 
solvent malzemesi kullanmay n z, bu malze-
meler aletin plastik parçalar na zarar verebilir. 
Cihaz n içine su girmemesine dikkat edin. 
Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarp-
ma riskini yükseltir.

• Hortum ve tabanca tak mlar  temizleme 
çal mas na ba lanmadan önce kompresör-
den sökülmelidir. Kompresörün su, solvent, 
vs. gibi malzemeler ile temizlenmesi yasakt r.

7.2 Depolama
� Dikkat!
Fi i prizden ç kar n, ba l  olan bütün aletlerin 
havas n  al n. Kompresörü kapat n ve görevli 
olmayan ki ilerin aleti tekrar çal t rmas na kar  
emniyet alt na al n.
� Dikkat!
Kompresör sadece kuru ve görevli olmayan 
ki ilerin eri rmeyece i yerde saklanacakt r. 
Devirmeyin, sadece dikey konumda saklay n!

7.3 Yedek parça sipari i:
Yedek parça sipari i yap l rken u bilgiler verilme-
lidir:
•  Cihaz tipi
•  Cihaz n ürün numaras
•  Cihaz n kod numaras
•  stenilen yedek parçan n yedek parça 

numaras
Güncel bilgiler ve  yatlar internette 
www.isc-gmbh.info sayfas nda aç klanm t r.

8. Bertaraf etme ve geri kazan m

Transport hasarlar n  önlemek için alet bir amba-
laj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammaddedir 
ve böylece geri kazan labilir veya geri kazan m 
sistemine iade edilebilir. Alet ve aksesuarlar  
örne in metal ve plastik gibi çe itli malzemeler-
den meydana gelir. Ar zal  parçalar  evsel at klar n 
at ld  çöpe atmay n. Alet, yönetmeliklere uygun 

ekilde bertaraf edilmesi için özel at k toplama 
merkezlerine teslim edilmelidir. Bu at k toplama 
merkezlerinin nerede oldu unu yerel yönetimler-
den ö renebilirsiniz.
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9. Olas  ar za sebepleri

Ar za  Sebebi Giderilmesi
 Kompresör 
çal m yor

 1. ebeke gerilimi ba l  de il

2. ebeke gerilimi çok dü ük

3. D  hava s cakl  çok dü ük

4. Motor a r  s nm t r

 1. Kablo,  , sigorta ve prizi kontrol 
edin.

2. Çok uzun uzatma kablosu kullan-
maktan kaç n n. Uzatma kablo-
sunun kablo kesiti yeterli olmal d r.

3. Kompresörü +5° C d  hava 
s cakl n n alt nda çal t rmay n.

4. Motorun so umas n  bekleyin 
gerekti inde a r  s nman n sebebi-
ni giderin.

 Kompresör çal yor 
fakat bas nç yok

 1. Çekvalfda kaçak var
2. Contalar ar zal .

 1. Çekvalf  de i tirin.
2. Contalar  kontrol edin, ar zal  

contalar n uzman bir servis 
taraf ndan de i tirilmesini sa lay n.

 Kompresör çal yor, 
manometrede 
bas nç gösterili-
yor, fakat aletler 
çal m yor.

 1. Hortum ba lant lar nda kaçak var.

2. H zl  kuplajda kaçak var.

 1. 1. Bas nçl  hava hortumunu ve 
aletleri kontrol edin, gerekti inde 
de i tirin.

2. H zl  kuplaj  kontrol edin, 
gerekti inde de i tirin.
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 Sadece AB Ülkeleri çin Geçerlidir

Elektrikli cihazlar  çöpe atmay n z.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2012/19/AB nolu Avrupa Yönetmeli ince ve ilgili yönetmeli in ulusal 
normlara uyarlanmas  sonucunda kullan lm  elektrikli aletler ayr t r lm  olarak toplanacak ve çevreye 
zarar vermeyecek ekilde geri kazan m sistemlerine teslim edilecektir.

Kullan lm  Cihazlar n adesi Yerine Uygulanacak Geri Dönü üm Alternati  : 
Kullan lm  elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu e yalar n  iade etme yerine alternatif olarak, yönetmelikle-
re uygun olarak çal an geri dönü üm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullan lm  cihaz, 
ulusal dönü üm ekonomisi ve at k kanununa göre at klar n ar t lmas n  sa layan kullan lm  cihaz teslim 
alma yerine teslim edilecektir. Kullan lm  alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan ak-
sesuar ile yard mc  malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.

 Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklar n n k smen olsa dahi kopyalanmas  veya ba ka ekilde 
ço alt lmas , yaln zca iSC GmbH  rmas n n özel onay  al nmak art yla serbesttir. 

 Teknik de i iklikler olabilir
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  Servis Bilgileri

Garanti Belgesinde belirtti imiz ülkelerde uzman servis partnerleri ile birlikte çal r z, bu partnerlerin 
irtibat bilgileri Garanti Belgesinde aç klanm t r. Onar m, yedek parça ve sarf malzemesi ihtiyaçlar nda bu 
partner kurulu lar m z sizlere memnuniyetle yard mc  olacakt r.

Bu ürünümüzde a a da aç klanan parçalar do al veya kullan mdan kaynaklanan bir a nmaya maruz 
kal rlar ve a a da aç klanan sarf malzemelerine ihtiyaç duyulur.

Kategori Örnek
A nma parçalar * Kay , hava  ltresi
Sarf malzemesi/ Sarf parçalar *
Eksik parçalar

* sevkiyat n içeri ine dahil olmas  zorunlu de ildir!

Ay pl  mal veya eksik parça söz konusu oldu unda durumu internette www.isc-gmbh.info sayfas na bil-
dirmenizi rica ederiz. Ar za bildiriminizde ar zay  ayr nt l  olarak aç klay n ve bunun için a a da aç klanan 
sorular  cevaplay n:

• Alet hiç bir kez çal t  m  yoksa ba tan beri mi ar zal yd ?
• Ar za meydana gelmeden önce herhangi anormal bir durum dikkatinizi çekti mi (ar za öncesi 

semptomlar )?
• Sizce aletin ar zal  ana i levi nedir (ana semptom)?  

Bu i levi aç klay n z.
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 Garanti belgesi  

Say n Mü terimiz, 
ürünlerimiz üretim esnas nda s k  bir kalite kontrolden geçirilir. Buna ra men alet veya cihaz n z tam 
do ru ekilde çal mad nda ve bozuldu unda bu durumdan çok üzgün oldu umuzu belirtir ve bozuk 
olan aleti Garanti Belgesi üzerinde aç klanan adrese göndermenizi veya aleti sat n ald n z ma azaya 
ba vurman z  rica ederiz. Garanti haklar ndan faydalanmak için a a daki kurallar geçerlidir:
1. Bu garanti ko ullar  sadece, ürünü ticari olarak veya serbest meslek uygulamalar nda kullanmayacak 

olan tüketiciler yani gerçek ki iler için geçerlidir. Bu garanti ko ullar , ilgili üretici  rman n yasal ga-
ranti hükümlerine ek olarak mü terilerine tan d  ek maddeleri düzenler. Kanuni Garanti Haklar n z 
bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve sakl  kal r. Garanti kapsam nda sundu umuz hizmetler 
ücretsizdir.

2. Söz konusu garanti hizmeti kapsam  sadece ilgili üretici  rmadan sat n ald n z yeni alet için geçerli 
olup malzeme veya imalat hatas n  kapsar. Ay pl  mal n tela  si, ilgili ar zan n giderilmesi veya aletin 
yenisi ile de i tirilmesi ile s n rl d r ve bu seçim  rmam za aittir. Aletlerimizin ve cihazlar m z n ticari 
ve endüstriyel kullan m amac  için tasarlanmad n  lütfen dikkate al n z. Bu nedenle aletin ticari ve 
endüstriyel i letmelerde kullan lmas  veya benzer çal malarda çal t r lmas  durumunda Garanti 
Sözle mesi geçerli de ildir.

3. Garanti kapsam na dahil olmayan durumlar: 
- Montaj talimat na veya yönetmeliklere ayk r  yap lan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan 
hasarlar, kullanma talimat na riayet etmeme nedeniyle olu an hasarlar (örne in yanl  bir ebeke 
gerilimine veya ak m türüne ba lama gibi), kullan m amac na veya talimatlara ayk r  kullan mdan kay-
naklanan hasarlar veya bak m ve güvenlik talimatlar na riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar 
veya aletin anormal çevre ko ullar na maruz b rak lmas  veya bak m ve temizlik çal malar n n yeter-
siz olmas ndan kaynaklanan hasarlar. 
- Kullan m amac na veya talimatlara ayk r  kullan mdan kaynaklanan hasarlar (örne in alete a r  
yüklenme veya kullan m na izin verilmeyen alet veya aksesuar), aletin/cihaz n içine yabanc  madde-
nin girmesi (örne in kum, ta  veya toz, transport hasarlar ), zor kullanma veya harici zorlamalardan 
kaynaklanan hasarlar (örne in a a  dü me nedeniyle olu an hasar). 
- Kullan ma ba l  ola an veya di er do al a nma nedeniyle olu an hasarlar.

4. Garanti süresi 24 ayd r ve garanti süresi aletin sat n al nd  tarihte ba lar. Ar zay  tespit etti inizde 
garanti hakk ndan faydalanma talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti 
süresi dolduktan sonra garanti hakk ndan faydalanma talebinde bulunulamaz. Aletin onar lmas  veya 
de i tirilmesi garanti süresinin uzamas na yol açmaz ayr ca onar lan alet veya tak lan parçalar için 
yeni bir garanti süresi olu maz. Bu ayn  zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.

5. Garanti haklar n zdan faydalanmak istedi inizde ar zal  aleti www.isc-gmbh.info sayfas na bildirin. 
Kasa  i veya yeni aletinizi sat n ald n z  belgeleyen di er bir evra  haz r tutun. Kasa  i veya tip 
etiketi olmaks z n gönderilen aletler, aletin tam olarak tan mlanma olana n n bulunmamas  nedeniy-
le garanti hizmetleri d ndad r. Aletinizin ar zas  garanti hizmetleri kapsam ndaysa en k sa zamanda 
onar lm  veya yeni bir alet adresinize gönderilecektir.

Ayr ca garanti kapsam na dahil olmayan veya garanti süresi dolan ar zalar  ücreti kar l nda memnuniy-
etle onar r z. Bunun için aleti lütfen Servis adresimize gönderin.

A nma, sarf ve eksik parçalar için bu Kullanma Talimat n n servis bilgileri bölümündeki garanti 
ko ullar nda belirtilen k s tlamalara at fta bulunuruz.
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