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GÜVENLİK UYARILARI
Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatları dikkatle 
okuyun ve ileride başvurmak için saklayın: 
1. Cihazı çalıştırmadan önce cihazın tip etiketinde belirtilen 
voltajın, şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
2. Elektrik kablosu, fiş ya da diğer bileşenleri hasar görmüşse 
cihazı kullanmayın tamir ve kontrol için yetkili servise 
başvurun
3. Elektrik kablosu hasarlı olduğu takdirde, tehlikeleri 
önlemek için, yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
4. Cihaz yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
5. Cihazı çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın. 
Yanınızda bir çocuk varsa özel dikkat gereklidir.
6. Herhangi bir sökme, takma, temizleme veya bakım işlemi 
öncesinde cihazın fişini mutlaka prizden çekiniz.
7. Başka bir üretici tarafından üretilen ve özel olarak tavsiye 
edilmeyen aksesuarları ya da parçaları asla kullanmayın; 
bu parça ya da aksesuarlar kullanıldığı takdirde garantiniz 
geçersiz olacaktır.
8. Cihazı kullanımdan önce düz bir zemin üzerine yerleştirin, 
elektrikli ocaklar ya da herhangi bir sıcak yüzey üzerine ya da 
yakınına koymayın.
9. Cihazı her kullanmak istediğinizde filtreyi kontrol edin. 
Herhangi bir çatlak ya da hasar gördüğünüz takdirde cihazı 
kullanmayın ve yetkili servis merkezine götürün.
10. Cihazı çalıştırmadan önce tüm parçaların doğru bir 
şekilde takılı olmasını sağlayın.
11. Cihazı ağır yük altında en fazla 2 dakika çalıştırın ve 
ardından düğmeyi “O” konumuna çevirerek yeterince 
soğutun.
12. Cihaz çalışırken yiyecek kanalına parmaklarınızı ya 
da başka bir cismi sokmayın. Bu amaçla yalnızca itici 
kullanılmalıdır.
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PARÇA TANIMI VE TEKNİK ÖZELLİKERLİ
1. İtici çubuk
2. Besleme ağızı  
3. Filtre / kesici bıçaklar
4. Filtre kabı
5. Damlama önleyen ağız
6. Kilitleme mandalı
7. Cihaz gövdesi
8. Açma/kapatma düğmesi
9. Posa haznesi   
10. Sıvı haznesi

13. Kilitleme mandalını; cihazı çalıştırma düğmesinden 
kapatıp filtre tam durduktan sonra açın.
14. Cihaz çalışırken posa kabını yerinden çıkarmayın.
15. Filtre dibindeki küçük kesme bıçaklarına dokunmayın.
16. Kullanımdan sonra cihazın çalıştırma düğmesinden 
kapatıp fişini mutlaka prizden çekin.
17. Motor ünitesini suya veya başka bir sıvıya kesinlikle 
batırmayın! Temizlik için nemli bir bez kullanın.
18. Meyveleri, yiyecek kanalına sığacak büyüklükte hazırlayıp 
kanal içine yerleştirip itici kullanarak sıkma işlemini yapınız.

DİKKAT:

1. Şeftali, kayısı, erik ve kiraz gibi çekirdekli meyvelerin, 
çekirdeklerini çıkarın ve kalın kabuğu olan meyvelerin ya da 
kabuğu yenmeyen meyvelerin kabuklarını soyun.
2. Daha fazla su elde etmek için iticiyi sertçe bastırmayın.

Teknik özellikler
Voltaj Gerilimi: AC220-240V
Çalışma frekansı: 50/60Hz
Koruma sınıfı: II
Güç derecesi: 600 W maks.

Ürününüz üzerinde bulunan 
işaretlemelerde veya ürünle 
birlikte verilen diğer basılı 
dökümanlarda beyan edilen 
değerler, ilgili standartlara 
göre laboratuvar ortamında 
elde edilen değerlerdir. Bu 
değerler, ürünün kullanım 
ve ortam şartlarına göre 
değişebilir.
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İLK KULLANIMDAN ÖNCE

KULLANIM

• Cihazı ve aksesuarları kutudan çıkarın. Çıkartma, koruyucu folyo veya plastik film var ise 
cihazdan çıkarın.
• Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Cihazın etrafında en az 10 cm. boş alan olmalıdır. Bu 
cihaz bir dolap içinde veya harici kullanım için uygun değildir.
• Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce, tüm çıkarılabilir parçaları nemli bir bezle silin. Asla 
aşındırıcı ürünler kullanmayın.
• Bu ürün ikili güvenlik sistemi ile donatılmıştır ve tüm parçalar ve 
bileşenlerin doğru şekilde takılmadan önce çalışmaya başlamayacaktır.

Yiyecekleri Hazırlama
Meyve sıkacağı katı meyvelerin suyunu çabucak sıkarak posalarını çıkarır. Önce sıkılacak 
meyveleri yıkayıp temizleyin ve yiyecek besleme kanalına girecek büyüklükte parçalara ayırın. 
Motor ünitesi üstünde, cihazı tam monte edilmemiş durumdayken kullanıcının kaza ile cihazı 
çalıştırmasını engelleyen emniyet anahtarları vardır.
1. Sıkma Konisi- Beyaz dokuyu soyun ve çıkarın, aksi halde meyve suyunun tadı acı olabilir.
2. Havuç suyu sıkarken lütfen havucun önündeki sert kısmı kesin. 3. Elma vb. meyveler besleme 
kanalına girmiyorsa, lütfen meyveler parçalara ayırın. 

Kurulum ve Kullanım
1. Posa kabını gövde üzerindeki yerine koyun. Filtre kabını gövde üzerine posa kabınıda alacak
şekilde takın.
2. Filtreyi doğru pozisyonda takmak için, filtreyi kavrama üzerine oturtup aşağı itin.
3. Şeffaf filtre kapağını yerleştirin. Mandalları kapağın üzerine kenetleyerek kilitleme mandalını 
gövdeye doğru bastırarak kapağı kilitleyin. (Şekil 1) Kilitleme mandalı açık (Şekil 2) Kilitleme 
mandalı kapalı 

DİKKAT!
Ürününüzü,kullanma 
kılavuzunda belirtilen 
uygun devirde (1 veya 2) 
çalıştırdıktan 10 saniye 
sonra yiyecekleri besleme 
kanalına koyarak  sıkma 
işlemine başlayınız.
Aksihalde,ürününüzde 
garanti dışı arızalar 
oluşabilir.

DİKKAT!
Bu cihaz damlatmaz sıvı ağzı 
özelliklidir. Kullanılmadığında yukarı 
yönünde durmalıdır.
Cihaz kullanıma hazır olması 
için sıvı çıkış ağızı aşağı yönünde 
olmalıdır.
Aksihalde, ürününüzde garanti dışı 
arızalar oluşabilir.

(Şekil 1) (Şekil 2)



5

KJ-1904 Kullanım Kılavuzu

TR

TEMIZLİK VE BAKIM
1. Temizlemeden önce meyve sıkacağınızı kapatın fişini prizden çekin ve filtre durana dek 
bekleyin.
2. Gövde ünitesinden kirli parçaları aşağıdaki sıra ile çıkarın. 
-Kilitleme mandalını açıp şeffaf filtre kapağını itici ile beraber çıkarın.
-Posa kabını çıkarın.
-Filtre kabı ile birlikte filtreyi çıkarın.
3. Havuç vb. bazı yiyecekler plastiğin rengini değiştirebilir. Sıvı yağa daldırılmış bir bez renklenmiş
plastiği silmede yardımcı olur.
4. Gövde ünitesini, nemli bir bezle silin ve ardından kurulayın. Gövdeyi asla suya sokmayın 
ve aşındırıcı sert  deterjanlar kullanmayın. Bunlar gövdeye zarar verebilir.

Filtre
1. Filtrenin altında keskin bıçak uçları vardır. Yaralanmalara sebep olabilir. Filtre temizliğinde, 
fırça kullanarak temizliği  daha kolay yapabilirsiniz. Temizliğin ardından filtreyi iyice kurulayın.
2. Filtredeki hasar belirtilerini düzenli bir şekilde kontrol edin. Filtre zarar görmüşse kullanmayın.
Not: Filtrenin kolay temizlenebilmesi  için temziliğin sıkma işleminden hemen sonra temizleme 
fırçasıyla yapılmasını öneririz. 

Sıcak sabunlu suyla yıkayın, ardından bütün parçaları kurutun. 
Parçaları bulaşık makinesinde yıkamayın.  Meyve suyu çıkış 
ağzı filtre kabı ile birlikte olup sökülmez. Filtre kabının temizliğinde 

buna dikkat edilmelidir.

Uyarı
-Meyve sıkacağınız, kapak kilitli değilse çalışmaz. 
-Parmaklarınızı asla yiyecek besleme kanalına sokmayın. Meyve sıkacağını posa kabı olmadan 
kullanmayın.
4. Sıvı kabını meyve suyu çıkış ağzına koyun ve kapağı çıkarın. 
5. Fişi prize takarak cihazı uygun hız kademesinde çalıştırın. Şeftali, kayısı gibi daha yumuşak 
yiyecekler için düşük hız kademesini kullanın. Yiyecek biraz sertse; elma, havuç gibi yüksek hız 
kademesi kullanılmalıdır.
6. İticiyi kullanırken iticinin içindeki kanalın yiyecek besleme kanalı içindeki çentikle hizalanması
sağlanmalıdır. Yiyecekleri iticiyle aşağı itin.
7. Meyve veya sebzeler çok büyükse ve yiyecek besleme kanalını doldurmuşsa iticinin üzerine 
çok fazla baskı uygulamayın. Bu sıkma kalitesini ve sonucu etkiler ve meyve sıkacağının 
zorlanarak duraksamasına bile sebep olabilir. Lütfen çok büyük yiyecekleri besleme kanalına 
sığacak parçalara bölün. Önceden kesilmiş yiyecek parçalarını besleme kanalına yerleştirin ve 
iticiyle hafifçe bastırın. 
8. Sıvı kab içindeki, köpük ayırıcı, meyve suyunun köpükten ayrılmasını sağlar.
9. Sert yiyeceklerin suyunu sıkarken en fazla 2 dakika boyunca ve bir seferde en fazla 1,5 kg 
yiyecek kullanılmasını öneriyoruz. Bazı çok sert yiyecekler, meyve sıkacağınızı yavaşlatabilir ya 
da durdurabilir. Böyle bir durumda cihazı kapatın ve filtreyi çıkarıp temizleyin.
10. Kullanım sırasında filtre dolarsa cihazı kapatın ve posa kabıyla birlikte filtreyide temizleyin.
11. Meyve sıkma işiniz bitince  cihazı açma kapama düğmesini“0” konumuna getirerek kapatınız
ve filtrenin durduğundan iyice emin olunuz.



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye 
hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında 
satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün 
masraşarı satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân 
varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından 
birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle 
yükümlüdür.

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 imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan 
talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin 
verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki 
başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde 
teslim aldığından emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama 
koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına 
bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda 
yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz 
bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka 
“sağlam bir koli içine” hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız. 
Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç kablosunu prizden çekiniz.



GÜVENLİK BİLGİLERİ

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik 
şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen 
değerle aynı olduğundan emin olun.
2.  UYARI: Islak zeminde cihazınızın elektrik kablosunun su ile temasını 
engelleyin.
3.  Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, 
yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına 
izin vermeyin.
4.  En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin 
plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine 
neden olabilir.
6.  Elektrik kablosunu prizden çekmeden önce cihazınızı gövdesindeki 
anahtardan kapatın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi 
tutarak çıkarın.
8.  Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel 
becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, 
gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve 
tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
9. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
10. Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış 
olmalıdır.
11. Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
12. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis 
acentesine başvurun.
13. Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici
veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
14. Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
15. Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç 
düğmesini kapatın.

 Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız. Cihaza 
darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda 
bulundurmayınız ve kullanmayınız. Cihazınızı beyan edilen voltajda çalıştırınız.



TEKNİK DESTEK ve ÇAĞRI MERKEZİ

GARANTİ SÜRESİ ve KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit edilen kullanım ömrü 7 senedir.

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de 
önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her türlü soru, şikayet, görüş ve 
önerileriniz için 0850 433 54 94 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bize 
ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel teknik servislerimizin iletişim bilgilerini web 
sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
0850 433 54 94

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere 
uymanızı rica ederiz:

1.  Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2.  Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3.  Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri               
     numarasına başvurunuz.
4.  Teknik servisteki işiniz bittiğinde “Yetkili Servis Hizmet Fişi” almayı unut-
mayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek 
herhangi  bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

www.kiwi-home.com
destek@kiwi-home.com



GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı 
Adresi

Tel
Yetkili Kişi

Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Kullanım Ömrü

BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY
0850 433 54 94   

       

Katı Meyve Sıkacağı
Kiwi
KJ-1904

2 Yıl
7 Yıl

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

SATICI FİRMA
Ünvanı
Adresi
Tel. Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
İmza ve Kaşe

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak 
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

:
:
:
:
:
:



1.  Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır. 
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini 
kullanabilir.

4. 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 arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 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.
İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki 
çalışma günlerini ifade eder.
5. 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.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti 
süresi ile sınırlıdır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.
8. 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 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin 
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur.
9. 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.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

GARANTİ ŞAARTLARI



Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun 
olacak şekilde üretilmiştir.

Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıtma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine 
uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından 
BMVA sorumlu değildir.

Correct Disposal of this product
 This marking indicates that this product should not be disposed with 
other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to 
the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle 
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To 
return your used device, please use the return and collection systems or 
contact the retailer where the product was purchased. They can take this 
product for environmental safe recycling.

Ürünün doğru yok edilmesi.
 Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte 
uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye 
ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme 
kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak 
için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade 
etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın 
almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir 
şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.



İmalatçı Firma / Importer-Manufacturer
BMVA Elektronik San. Tic. ve A.S.
Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY
Made in Turkey - Türkiye'de üretilmiştir.

kiwi-home.com

Bu ürün doğa dostu bir fabrikada üretilmiştir.
This product is produced in nature friendly factory.

Cihazınızı kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
Dont operate the device without reading manual. 

Bu cihaz EEE ve AEEE yönetmeliğine 
uygundur.
This device appropriate for regulations 
according to Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE).

© 2018 BMVA. Tüm hakları saklıdır. Kiwi logosu BMVA’ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve 
baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir. © 2018 BMVA. All rights reserved. Kiwi logo is owned by BMVA and registered. 
All other trademarks and signs are property of their owners. BMVA is not responsible for printing and composing mistakes.


