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• Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma 
uygun değildir.

• Bu cihaz çocukların ilgisini çekebilir ancak bildiğiniz üzere oyuncak değildir. Bu 
sebeple cihazını çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz. 

• Diğer uyarılar için bu kılavuz içindeki "Güvenlik Talimatları" bölümüne bakınız.

• Lütfen kılavuzu okuyup, sonrasında ürünü kullanmaya başlayınız.

• This device is designed and manufactured for home use. It is not suitable for commercial or 
industrial purposes.

• This device may be interest of children, but as you know it is not a toy. In this reason, device 
being where children can't reach place.

• Other information in this guide to see the section "Safety Instructions".

• Please read the manual, you can start using the product after that.

Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır. 
Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli 
bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu 
ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Children Being Supervised not to Play with the Appliance 
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children 
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

BMVA Elektronik San. ve Tic. A.S. bundan sonra “BMVA” olarak anılacaktır.



Merhaba,
Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmadan 
önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzdaki bilgilere ileride de ihtiyacınız 
olabileceğinden lütfen kılavuzu saklayınız. Bu kılavuz güvenli kullanım ve üründen 
maksimum performansı elde etmeniz için hazırlanmıştır. 
İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle.

Hello,
First of all thank you for choosing Kiwi product. Please read this manual carefully before 
using your device. Please keep the manual as it may need in future. This guide is designed 
to help you to achieve maximum performance.
We wish you a pleasant use.
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For household use only!
When using your vacuum, basic safety precautions should always be observed, including the following 
Caution
· Do not leave vacuum cleaner unattended when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use
 and before pulling filters out.
· To reduce the risk of electric shock-do not use outdoors or on wet surfaces.
· Do not allow children to use as a toy. Close attention is necessary when used near children.
· Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended attachments.
· Do not use with damaged cord or plug. Do not use vacuum cleaner if it has been dropped
 damaged left outdoor or dropped into water. Return appliance to the appliance customer service
 for examination repair or adjustment.
· Do not pull or carry by cord. Do not use cord as a handle. Close a door on cord, or pull cord around
 sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
· Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
· Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands. Dot not use outdoors or on wet surfaces.
· Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked and do not restrict
 airflow. Keep all opening free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
· Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
· Do not pick up hard or sharp objects such as glass nails, screws, coins, etc.
· Do not pick up hot coals, cigarette, matches or any hot, smoking, or burning objects.
· Do not use without filters in place.
· Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
· Use extra care when vacuuming on stairs.
· Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, etc.) or use in the presence
 of explosive liquids or vapor.
· Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.)
· Do not in an enclosed space filled with vapors given off by oil based paints, paint thinner, moth
 proofing, flammable dust, or other explosive or toxic vapors. 
· Always unplug this appliance before connecting or disconnecting vacuum hose. Do not allow plug to
 whip when rewinding. 
· Use only on dry, indoor surfaces. 
· Do not use for any purpose other than described in this user’s guide. 
· Store your appliance indoor in a cool, dry area. 
· Keep your work area well dry.
· Do not immerse the hand vacuum into water or other liquids.
· Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
· Do not use the cleaner to clean your pets or any animal.
· Keep the head (eyes, ear, mouth, etc.) away from the openings, when the cleaner is working or
 plugging.

Important:
 If the suction opening of the unit, the hose or the tube is blocked, switch off the vacuum clearer and 
remove the blocking substance before you start the unit again.
· Do not operate the vacuum cleaner too close to hearter or radiators.
· Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.
· Before you start the unit, make sure to remove large or sharp objects that might damage the dust
 tank and hose.
· When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.
· Do not use without all filters in place.
· When using, if you learn of squeak from the cleaner, it must be suction appears to be reduced, so
 you must stop (make sure the cleaner is not plugging), then clean the all air filter.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:
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Note:
 If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacture, service agent or similarly qualified 
person in order to avoid a hazard.

WARNING:
 Hold the plug when rewinding the cord. Do not allow the cord to whip when rewinding.

ASSEMBLING VACUUM CLEANER

Note:
 Always remove the power plug from the wall outlet before assembling or removing accessories

VARIABLE SUCTION CONTROL 

Note:
 Once all attachments are in place, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the 
wall outlet. A yellow mark on the power cord shows the ideal cable lenghth. Do not pull the power cord 
beyond the red mark.

· Attaching the Flexible Hose into the vacuum connect the flexible
 hose into the air intake duct, push in until you hear a “click”,
 indicating it is in its locked position.
· Fitting the tube to the curved wand/hose extension. Push the
 tube into the curved wand/hose extension.
· Fitting the Floor Brush to the tube. Push the tube into the floor
 brush. Adjust the tube to the desired length.

· Insert the power plug into the wall outlet.
· Press the power on/off button located the unit to turn the vacuum cleaner “on”.
· To rewind the power cord, press the cord rewind button with one hand and guide the power cord
 with the other hand to ensure that it dose not whip causing damage or injury.

On/off button

Rewind button

WARNING:

USE AND FUNCTION 
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CHANGE DUST BAG. 

CARRY AND MOVE AWAY THE CLEANER:

Note:
 This cleaner have a special feature for handle. There is a carry-handle on the body. In addition, 
another carry-handle is in front. You can use it to conveniently carry the cleaner when the cleaner is in 
vertical

REMOVING & CLEANING PRE-MOTOR FILTER AND AIR OUTLET FILTER

Warning:
 Always unplug the unit from electrical outlet before getting out the dust barrel. 

a.  Pre-motor filter

1. Open the front cover. 
2. Change dust bag. 

1. Open the front cover. 
2. Clean or change filter.

1

1

2

2

Pre-motor filter



7

KVC 4105  User Manual

EN

REMOVING & CLEANING PRE-MOTOR FILTER AND AIR OUTLET FILTER

b.  Air outlet filter

Please note: 
 The sponge filter material in the cleaner will became dusty over time. This is normal and will not 
affect the performance of the filter. If the sponge filter is so dusty that suction does not return to 
100%, then we suggest that the filter be removed then rinsed under the faucet and allowed to dry for 
24 hours by airing not near the fire or some high temperature objects before refitting into the vacuum. 
This should be done once six months or when suction appears to be reduced obviously.

Important:
 Please note that there is a safety switch inside the vacuum to prevent the unit from being run with 
high vacuum rate. If the vacuum is too high ,the safety switch will be turned on. In this case, it can 
minish the vacuum rate and protect the motor from being broken.

Note:
 The suction hole must be open, free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will 
overheat and could become damaged.

Important:
 All filters should be checked regularly for signs of damage, preferably after each cleaning task. The 
filters must be replaced immediately if they become damaged. Always disconnect the vacuum from the 
electrical outlet when checking the filters.

1. Press the air outlet grid knob
 to open
2. Take out the air outlet filter for 
 clean and change.

1 2

Rated voltage  : 220 - 240 V ~, 50 Hz
Max. power consumption : 1600 W max.

TECHNICAL DATA
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Sadece evde kullanım içindir!
Elektrikli süpürgenizi kullanırken aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine 
her zaman uyulmalıdır 
· Fişi prize takılıyken elektrikli süpürgenin yanından ayrılmayın. Kullanılmadığı zamanlarda ve filtreleri
 çıkarmadan önce fişi prizden çekin.
· Elektrik şoku riskini azaltmak için bina dışında veya ıslak yüzeyler üzerinde kullanmayın.
· Çocukların bir oyuncak gibi kullanmalarına izin vermeyin. Yakında çocuklar varken kullanıldığında
 özel dikkat gereklidir.
· Sadece bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Sadece üreticinin tavsiye ettiği aksesuarları kullanın.
·  Hasar görmüş bir kabloyu ya da fişi asla kullanmayın. Düşürülmüş, zarar görmüş, bina dışında
 bırakılmış veya suya düşürülmüş olması halinde elektrikli süpürgeyi kullanmayın. İnceleme, tamir ya
 da ayar yapılması için cihazı en yakın müşteri servis merkezine götürün.
· Üniteyi elektrik kablosundan çekmeyin veya taşımayın. Kabloyu bir tutacak gibi kullanmayın.
 Kablonun üzerine kapıyı kapatmayın veya kabloyu keskin kenarlardan veya köşelerden geçirmeyin.
 Cihazı kablonun üzerinden geçirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
· Kabloyu çekerek çıkarmayın. Kabloyu çıkarırken kablodan değil fişten tutun.
· Fişi veya elektrikli süpürgeyi ıslak ellerle tutmayın. Bina dışında veya ıslak yüzeylerde kullanmayın.
· Açıklıklara herhangi bir nesne sokmayın. Herhangi bir açıklık bloke olmuş durumda iken kullanmayın,
 hava akışının kısıtlanmaması gereklidir. Tüm açıklıklarda toz, tiftik, saç ve hava akışını kısıtlayabilecek
 diğer şeyleri temizleyin.
· Saçınızı, bol kıyafetlerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun her bölgesini açıklıklardan ve hareketli
 parçalardan uzak tutun.
· Tırnak törpüsü, vida, bozuk para gibi sert ve keskin nesneleri süpürmeyin.
· Sıcak kömür, sigara, kibrit veya herhangi bir duman çıkaran ya da yanan nesneyi süpürmeyin.
· Filtre yerine takılmadan kullanmayın.
· Elektrikli süpürgenin fişini takmadan veya çekmeden önce, tüm kumandaları kapatın.
· Merdivenleri süpürürken daha dikkatli olun.
· Yanıcı ve patlayıcı malzemeleri (çakmak gazı, benzin, vb) çekmeyin veya patlayıcı sıvılar veya buhar 
bulunan yerlerde elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
· Zehirli malzemeleri (klorlu ağartıcı, amonyak, lavabo açıcı, vb) çekmeyin.
· Yağ bazlı boyalar, tiner, rutubet giderici, yanıcı tozlar veya diğer patlayıcı ya da zehirli buharlar kapalı
 alanlarda cihazı kullanmayın. 
· Vakum hortumunu söküp takmadan önce her zaman cihazın fişini prizden çekin. Sarma sırasında
 kablonun çırpmasına izin vermeyin. 
· Sadece bina içinde, kuru yüzeyler üzerinde kullanın. 
· Bu kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında bir amaç için kullanmayın. 
· Cihazınızı bina içinde, serin ve kuru yerde saklayın. 
· Çalışma alanı kuru olmalıdır.
· Elektrikli süpürgeyi suya veya diğer sıvılara batırmayın.
· Hortumu, sapı ve diğer açıklıkları yüzünüzden ve vücudunuzdan uzak tutun.
· Elektrikli süpürgeyi evcil hayvanlarınız veya başka hayvanları temizlemek için kullanmayın.
· Elektrikli süpürge çalışıyorken veya fişi takılıyken, başınızı (gözler, kulaklar, ağız, vb) açıklıklardan uzak
 tutun.

Önemli:
 Eğer ünitenin emiş açıklığı veya hortum bloke olursa, elektrikli süpürgeyi kapatın ve üniteyi yeniden 
çalıştırmadan önce bloke olmaya neden olan maddeyi temizleyin.
· Elektrikli süpürgeyi ısıtıcılara veya radyatörlere çok yakın yerlerde çalıştırmayın.
· Elektrik fişini prize takmadan önce, ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
· Süpürmeye başlamadan önce, toz toplama kabına veya hortuma zarar verebilecek büyük ve keskin
 nesnelerin ortadan kaldırıldığından emin olun.
· Elektrik fişini prizden çekerken, enerji kablosundan asılmayın.

GÜVENLIK AÇIKLAMALARI

UYARI:
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· Tüm filtreler yerine takılmadan kullanmayın.
· Kullanım sırasında, elektrikli süpürgeden gıcırtılar gelirse, hemen süpürgeyi durdurmanız (elektrikli
 süpürgenin fişinin takılı olmadığından emin olun), sonra tüm hava filtrelerini temizlemeniz gereklidir.

Not:
 Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike yaratmamak için kablonun imalatçı, onun servis 
acentesi veya bunun gibi kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.

UYARI:
 Kabloyu açarken fişten tutun. Açılması sırasında kablonun dolaşmasına izin vermeyin

UYARI:

ELEKTRIKLI SÜPÜRGENIN PARÇALARININ BIRLEŞTIRILMESI 

Not:
 Aksesuarları takmadan veya sökmeden önce, her zaman elektrik fişini prizden çekin.

· Esnek Hortumun elektrikli süpürgeye takılması sırasında, esnek
 hortumu hava giriş kanalına geçirin, yerine oturduğunu gösteren
 "tık" sesi gelinceye kadar içeri doğru bastırın.
· Borunun eğimli sapa/hortum uzantısına takılması. Boruyu eğimli
 sapın/hortum uzantısının içine doğru bastırın.
· Zemin fırçasının boruya takılması. Boruyu zemin fırçasının içine
 doğru itin. Boruyu istediğiniz uzunlukta ayarlayın.

KULLANIM VE FONKSIYONLAR 

DEĞIŞKEN EMIŞ KONTROLÜ 

Not:
 Tüm eklentiler yerine takıldıktan sonra, yeterli uzunlukta kabloyu açın ve fişi prize takın. Elektrik 
kablosunun üzerinde bulunan sarı bir işaret, ideal kablo uzunluğunu göstermektedir. Elektrik kablosunu 
kırmızı renkli işaretten sonra çekmeyin.

· Elektrik fişini uygun bir prize takın.
· Elektrikli süpürgeyi "açmak" için ünitenin üzerinde bulunan açma/kapatma butonuna basın.
· Elektrik kablosunu sarmak için, bir elinizle kablo sarma butonuna basın ve diğer elinizle zarar
 görmemesi veya yaralanmaya neden olmaması için elektrik kablosunu yönlendirin.

Açma/kapatma 

Sarma butonu
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TOZ TORBASINI DEĞIŞTIRIN. 

ELEKTRIKLI SÜPÜRGEYI TAŞIMA VE UZAKLAŞTIRMA:

Not:
 Bu elektrikli süpürge, tutacak olarak özel bir sisteme sahiptir. Gövde üzerinde bir taşıma kulpu 
bulunmaktadır. Ayrıca, ön tarafta başka bir taşıma kulpu bulunmaktadır. Elektrikli süpürge dikey 
pozisyonda iken kullanışlı bir şekilde taşımak amacıyla kullanabilirsiniz.

ÖN MOTOR FILTRESI VE HAVA ÇIKIŞ FILTRESININ YERINDEN ÇIKARILMASI VE TEMIZLENMESI

Uyarı:
 Toz toplama kabını dışarı almadan önce her zaman ünitenin fişini prizden çekin. 

a.  Ön motor filtresi

1. Ön kapağı açın. 
2. Toz torbasını değiştirin. 

1. Ön kapağı açın. 
2. Filtreyi temizleyin veya
 değiştirin

1

1

2

2

Ön motor filtresi
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ÖN MOTOR FILTRESI VE HAVA ÇIKIŞ FILTRESININ YERINDEN ÇIKARILMASI VE TEMIZLENMESI

b.  Hava çıkış filtresi

Lütfen dikkat edin: 

Elektrikli süpürgenin içinde bulunan sünger filtre zamanla tozlanır. Bu normal bir durumdur ve filtrenin 
performansını etkilemeyecektir. Eğer sünger filtre %100 emiş sağlayamayacak kadar tozlanmışsa, 
filtrenin sökülmesini ve sonra lavaboda yıkanmasını tavsiye ederiz, elektrik süpürgesine yeniden 
takılmadan önce filtrenin açık alev veya yüksek sıcaklıklı nesnelerden uzakta bir yerde kuruması için en 
az 24 saat bekleyin. Bu işlem altı ayda bir veya emiş gücünün fark edilir bir şekilde düşmesi durumunda 
yapılmalıdır.

Önemli:
Elektrikli süpürgenin yüksek bir vakum gücünde çalışmasını engellemek üzere, içinde bir emniyet şalteri 
olduğuna lütfen dikkat edin. Eğer vakum etkisi çok yüksekse, emniyet şalteri devreye girecektir. Bu 
durumda, vakum oranı düşer ve motorun arızalanmaya karşı korunur.

Not:
Emiş deliği her zaman açık kalmalı ve herhangi bir engel bulunmamalıdır. Aksi takdirde, motor aşırı 
ısınacak ve zarar görecektir.

Önemli:
Tüm filtreler, tercihen her temizlik görevinden sonra, düzenli olarak hasara karşı kontrol .

1. Açmak için hava çıkış
 ızgarasına bastırın.
2. Temizlemek ve değiştirmek
 için hava çıkış filtresini dışarı
 alın.

1 2

Voltaj aralığı : 220 - 240 V ~, 50 Hz
Maks. Güç : 1600 W Maks.

TEKNİK BİLGİ



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.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

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.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç kablosunu prizden çekiniz.



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.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
 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

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

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit edilen kullanım ömrü 10 senedir.

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 unutmayınız.  
     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.
Türe Sk. No: 2 Küçükçekmece/İstanbul - Türkiye
0850 433 54 94   

       

Kiwi  Elektrik Süpürgesi
KVC 4105

2 Yıl
10 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.

:
:
:
:
:
:



GARANTİ ŞARTLARI

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.



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 / Manufacturer
BMVA Elektronik San. Tic. ve A.Ş.
Türe Sk. No:2 K.Çekmece/Istanbul - Turkey

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

EEE  Yönetmeliğine uygundur. 
AEEE  Yönetmeliğine uygundur.
(2.16) Made in Turkey

© 2015 BMVA. Tüm hakları saklıdır. Kiwi logosu BMVA’ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım 
ve baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.
© 2015 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.


