SİLİNDİR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

CYLINDER OPERATION AND INSTRUCTION MANUAL
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KULLANIM - MONTAJ TALİMATI
1. Kapınız açık vaziyette iken silindir sabitleme vidasını (M5) uygun bir tornavida
yardımı ile sökünüz.
2. Anahtarı silindire yerleştirerek kapı açılma yönüne Şekil1’de görülen silindir üzerinde
bulunan armut parçasını sağ ve sola doğru yaklaşık 30Clik bir açı ile döndürünüz ve
silindiri anahtar yardımı ile kendinize doğru çekerek çıkartınız.
3. Kapınıza takacağınız yeni silindiri bu işlemleri tersi yönünde uygulayarak montaj
işlemine son verebilirsiniz.
Ürünlerimiz kapının kullanım yerine göre iki tarafı da kullanılabilir.
Not: Güvenliğiniz için kapının dış tarafında kalan silindirin boyu, kapıyla veya
kullanılan çelik rozetle hem yüz olmalıdır.
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USAGE - ASSEMBLY INSTRUCTIONS
1. While your door is at open position; dismantle cylinder fixing screw (M5) by using
a proper screwdriver.
2. Placing the key into cylinder; turn the pear piece located on the cylinder as shown
on Figure 1 towards door-opening direction to left and right by approximately
30 degree angle. Take out the cylinder by pulling the cylinder towards yourself
with a suitable wrench.
3. You can finish assembly operation by applying these procedures in an opposite
way for new cylinder that you will install on your door.
Our products can be used as double-sided according to door application place.
Note: For your own safety, cylinder length that is remaining out of door must have
same face with door or used steel pin.
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1.Üretici veya ithalatçı firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri
Unvan : KALE KİLİT VE KALIP SAN A.Ş.
Adres : Atatürk Cad. Başaklı Sok. No: 24
		 Güngören 34165 İstanbul
Tel
: 0212 705 80 00
Faks
: 0212 705 79 74
Web
: www.kalekilit.com.tr
E-posta : bilgi@kalekilit.com.tr
1.Name, address, telephone number and other contact information of manufacturer or
importer company
Name : KALE LOCK AND MOLD IND. INC. CO.
Address : Atatürk Cad. Başaklı Sok. No: 24
		 Güngören 34165 İstanbul
Tel
: 0212 705 80 00
Fax
: 0212 705 79 74
Web
: www.kalekilit.com.tr
E-mail : bilgi@kalekilit.com.tr
2. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar
a. Hasar görmüş ambalajı satın almayınız
b. Ürünü düşürmeyiniz ve çarpmayınız
c. Ürünleri yağlamayınız, yıkamayınız, kimyasal ve çizici maddelere maruz bırakmayınız,
nemli bir bez ile silerek kurulayınız
d. Ürünün kullanım yerine uygunluğu tespit edilerek ehil kişi tarafından kutu 			
içerisinde yer alan montaj talimatına göre gerekli kurulum yapılmalı,
e. Ürünler üzerinde bakım ve onarım yapılmamalıdır.
f. Sadece değiştirilebilen pil ile çalışan ürünlerde talimata uygun şekilde pil değişimi 		
yapılmalıdır.
g. Deliklerden gövde içerisine yabancı madde atmak veya sokmak, kilidin vidalarını 		
sökmek ve hatta kapağını açmak ürüne zarar verir ve çalışmasına hemen veya bir
süre sonra engel olabilir.
h. Silindiri ve takılı olduğu kapıyı itinalı şekilde kullanınız.
2. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar
a. Do not purchase damaged package
b. Do not drop or hit the product
c. Do not lubricate and wash the product and do not expose the product to chemical and
scratching matters. Dry the product by wiping with a wet towel.
d. Suitability of the product for usage place must be confirmed and must be installed by
an expert person according to assembly instructions provided in the box.
e. Do not perform any maintenance and repair on the products.
f. Battery change must be done according to instructions on the products operating by
only replaceable batteries.
g. Throwing or inserting foreign substances through the holes into the body; dismantling
lock screws and even opening the cover harm the product; may prevent operation
immediately or after a while.
h. Use cylinder and the door where the cylinder is installed carefully.
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3. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Hasar görmüş ambalajı satın almayınız ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız.
3. Issues to be considered during transportation and handling
Do not purchase damaged package. Do not drop and hit the product.
4. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler
Kapı ve kilit mekanizmasına uygun tipte ve ölçüde silindir seçilmelidir.
Anahtar silindir yuvasına düzgün ve tam olarak oturtularak gerekli çevirme ve çıkartma
işlemi gerçekleştirilmelidir.
Anahtar yuvasından içeri yabancı bir cisim sokulmamalıdır. Ürün yağlanmamalıdır.
Silindir montajı için kullanılan sabitleme vidası uygun şekilde sıkılmalı ve gevşememelidir.
4. Information regarding with use errors
Cylinder having proper type and dimension must be selected according to door and lock
mechanism.
Key must be placed tightly and straightly into key cylinder hole. Necessary turning and
removing operations must be conducted.
Do not insert any foreign matter into key hole. Do not lubricate the product. Tighten fixing
screw that is used for cylinder assembly properly. Fixing screw must not get loose.
5. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler
Ambalaj üzerinde belirtilmiştir.
5. Introductory and Fundamental Information about Product
Specifications are indicated on the package.
6. Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler
Ürünlerde hiçbir şekilde bakım veya onarım önerilmemektedir. Arıza durumunda çilingir
yada ehil kişilere başvurunuz. Ürünleri yağlamayınız, yıkamayınız, kimyasal ve çizici
maddelere maruz bırakmayınız. Ürünün içini açmayınız.
6. Information related with maintenance, repair or product cleaning that can be
performed by consumer
Under any circumstances, maintenance and repair is not recommended on the products.
In case of a failure, consult locksmith or expert people. Do not lubricate and wash the
product and do not expose the product to chemical and scratching matters. Do not open
inside of the product.
7. Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın, yapılacağı zaman
aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler
Periyodik bakım yoktur.
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7. If periodical maintenance is needed, information regarding with periodical
maintenance intervals and maintenance responsible
There is not any periodical maintenance.
8. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın
kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler
Ürünlerin montaj için ambalaj üzerinde / içerisinde bulunan montaj kılavuzu detayına
uyularak gerekli işlemleri ehil kişi veya kişiler tarafından yapılmalıdır.
8. Scheme illustrating how connection and assembly works are carried out and
assembly responsible
Products must be assembled in accordance with assembly manual provided on/in the
package by expert person(s).
9. Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.
9. Service life of the product is 5 years.
10. Tüketicinin Seçimlilik Hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı tüketicinin korunması
hakkında kanunun 11. 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 masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
• İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya
		 karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve 		
		 ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından 		
		 piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu 		
		tutulmaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 		
		 güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
		 ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde
		 malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici
		 açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi
		 durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
		 azami yirmi iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Aksi halde tüketici diğer 		
		 seçimlilik haklarını kullanmakta serbesttir.
- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği
		 durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal
		 tüketiciye iade edilir.
Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011
tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminatta talep edebilir.
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10. Selectivity Rights of Consumer
If it is identified that the good is defective; Consumer has the following rights defined in
Article 11 of Consumer Protection Law no. 6502;
• Renege on the contract by declaring that she/he is ready to return purchased product,
• Require discount over sales price at defect ratio by retaining the purchased product,
• In case no excessive expense is necessary; require repair of purchased product
free of charge provided that all expenses are at sellers’ expense.
• If possible, require changing the purchased good with a non-defective one.
Consumer shall have the use any rights listed above. Seller is obliged to fulfill
consumer demand.
- Free of charge repair or replacing with a non-defective product rights may be also
used against producer or importer. Seller, producer and importer are severally and
jointly responsible from executing these rights. If Producer or importer prove that
defect has occurred after releasing the good to the market by him; they shall
		 not be kept responsible.
- If free of charge repair or replacing with a non-defective good cause non-proportional
difficulties; consumer may use renege on the contract right or discount at defect ratio
right. For determining non-proportionality, issues such as price of non-defective
good, significance of defect and difficulty of applying for other selectivity rights for
consumer are taken into consideration.
- If free of charge repair or replacing the good with a non-defective one is selected;
this demand must be fulfilled within maximum 20 work days as of seller,
producer or importer is notified. Otherwise, consumer shall have the right to use
other selectivity rights.
- If consumer chooses renege on the contract or discount right at defect ratio;
entire price paid by the consumer or discount amount over the price are
returned to the consumer immediately.
All expenses borne by using selectivity rights shall be covered by the party fulfilling
selectivity right that is chosen by consumer. Consumer may also claim compensation as
per Turkish Code of Obligations dated with 11/1/2011 and numbered with 6098 along
with these selectivity rights.
11. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerlerinin bulunduğu veya tüketici işlemlerinin yapıldığı
yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
11. Consumer may apply to local consumer arbitration board or consumer court
regarding with conflicts likely caused by using rights borne by guarantee.
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Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. / Kale Lock And Mold Ind. Inc. Co.
Atatürk Cad. Başaklı Sok. No. 24 Güngören 34165 İstanbul - Türkiye
Tel / Phone : 0212 705 80 00 (PBX) Fax: 0212 705 79 74 www.kalekilit.com.tr

Çağrı Merkezi / Call Center: 444 0 243
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