
SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL.

ALL-1 mini Standart
ALL-1 mini Entegre kontrol üniteli
ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
VERSÝYON 2.60
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GÝRÝÞ

ÜRETÝCÝ HAKKINDA

ALLFETT, 25 yýldýr profesyonel deneyime sahip olduðu Otomatik Merkezi Yaðlama konusunda,
makinalarýnýz ve araçlarýnýzda karþýlaþabileceðiniz her türlü yaðlama sorununa çözüm getirecek sistemler
geliþtirmektedir.

ALLFETT, Türk Akýþkan Gücü Derneði�ne üye olan bir Araþtýrma ve Geliþtirme þirketi olarak, yerel
ve uluslararasý anlamda sayýsýz uygulamaya çözüm üretebilmektedir. Kendini sürekli geliþtiren ve teknolojik
yeniliklere sahip olan bir kuruluþ olarak, müþterilerimizin sorunlarýný ayrý, ayrý deðerlendirip, ihtiyaçlarý
doðrultusunda standart ve isteðe özel en doðru çözümü sunmakla birlikte tasarruf ve üretkenliðin saðlanmasýna
önemli ölçüde yardýmcý olmaktayýz.

Müþterilerimizin iyi kalitemizden kaynaklanan memnuniyetinin bir sonucu olarak büyümeye devam
etmekte, bu alandaki yerel ve uluslararasý pazarda en baþarýlý firmalar arasýnda yeralmaktayýz. Eminiz ki,
evrensel çerçevede büyümeye ve geliþmeye devam ederek sizlere en doðru çözümleri sunacaðýz.

Kýlavuz içerisinde aþaðýda gösterilen iþaretler ile birlikte yazýlmýþ yazýlar bulunmaktadýr. Bu yazýlar uyarýlarý ve
daha fazla dikkat edilmesi gereken noktalarý belirtir.

UYARILAR

DÝKKAT / UYARIGEREKLÝLÝK

YASAKLAMA

ELEKTRÝK

Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için,
hareketli parçalarý üzerinde meydana gelen aþýnma en üst seviyeye çýkar. Makinalar çoðu durumda sürekli
olarak kötü hava koþullarý, toz, kir, tuz, kimyasal madde ve aðýr yüklere maruz kalýr. Sonuç olarak beklenmeyen
arýzalar meydana gelir ve buna baðlý olarak verimlilik kayýplarý yaþanýr.

Otomatik merkezi yaðlama sistemi kullanmak karlýlýðýnýzý arttýracaktýr. ALLFETT otomatik yaðlama
sistemleri, bir pompa, elektronik kontrol ünitesi, daðýtýcýlar, yaðlama hatlarý ve baðlantý elemanlarýný biraraya
getirerek oluþturduðu sistem ile yaðlama için harcanan iþ yükünün tamamýný devralýr. ALLFETT otomatik
yaðlama sistemleri ile yaðlama iþlemi, makinenin çalýþýr durumda olduðu � verimli çalýþma zamaný � dahilinde
gerçekleþtirilerek kazancýnýza katký saðlar.

Yaðlama iþlemi makine ve araçlar için önemlidir. Ancak, doðru yaðlama yapabilmek hareketli parçalarý
aþýnmaya karþý daha uzun süre koruyabilmektedir. Ekipmanýn ihtiyacý kadar ayarlanmýþ yaðýn, az miktardaki
dozlar halinde belirli zaman aralýklarýnda ve aracýn çalýþýr durumda olduðu zaman süresince hareketli parçalara
iletmek, yaðýn çok daha uzun süre koruyucu olarak yerinde kalmasýný ve görev yapmasýný saðlayacaktýr. Bu
sayede birbirine sürtünen tüm parçalarýn verimli çalýþma ömürleri çok daha uzun olacaktýr.
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ALL-1 mini serisi ürünler sadece yaðlama amaçlý olarak üretilmiþ pistonlu tip elektrikli pompalardýr.
Pompa çýkýþ deplasmaný çeþitlidir ve gerekli durumlarda farklý hacim miktarlarý için sipariþ edilebilir. Opsiyonel
olarak sunulan pompa elemanlarý, farklý hacimdeki deplasman çeþitleri ile pompadan basýnçlý yað çýkýþýný saðlar.
Pompa elemanlarý en az 1 ve en fazla 3 adete kadar bir pompa gövdesine eklenebilir.

Pompa haznesi, içerisindeki yað miktarýnýn görülebilmesi için þeffaf malzemeden üretilmiþtir.
Gerektiði durumlarda yað seviyesi elektronik olarak takip edilebilir. Hazneler üzerinde bulunan ve
opsiyonel olarak sunulan dolum tipi kapaklar sayesinde üstten dolum yapma imkaný bulunur.

Opsiyonel olarak sunulan entegre kontrol kartý motor muhafazasýna monte edilerek kullanýlýr.
Bu kontrol ünitesi pompa ile birlikte entegre edildiðinde, sistemin çalýþma ve bekleme zaman ayarlamasý,
gres seviyesi kontrolü, basýnç seviyesi kontrolü, alarm ve ikazlar gibi bir çok özelliði kontrol edebilmekte
ve sistem güvenliðini en yüksek seviyede tutabilmektedir.
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ÜRÜN TANIM BÝLGÝLERÝ

GENEL ÖZELLÝKLER

ALL-1 serisi pompalar yaðlama amaçlý üretilmiþtir. 2 saat üzerinde sürekli olarak
çalýþtýrýlmalarý sakýncalýdýr.

OPSÝYONEL ÖZELLÝKLER

Ýkaz - Uyarýlar Sigorta Atýk, Arýza, Alarm:

Ayarlanabilir bekleme zamaný 1 saniye - 99 saat arasý:

Ayarlanabilir çalýþma zamaný : 1 saniye - 99 dakika arasý

Entegre kart çalýþma gerilimi 10 - 30 V DC:

Pompa elemaný Deplasmaný (Ø5) 1.5cm³ / dakika
(Ø6) 2.5cm³ / dakika
(Ø7) 3.5cm³ / dakika

:

Entegre kart koruma sýnýfý IP 65:

Pompa elemaný sayýsý 1 - 3 adet:

:Hazne kapasiteleri 1 -  1,8 Litre

Çalýþma sýcaklýðý -25°C +80°C:

Gres sýnýfý NLGI 00 (-30°C) - (-10°C)

NLGI 0 (-10°C) - (0°C)

NLGI 1 (0°C) - (10°C)

NLGI 2 (10°C) - (30°C)

NLGI 3 (30°C +)

:

: 400 bar. (Tek pompa elemaný ile)Çalýþma basýncý

12 - 24 V DC:Motor tipi

Motor koruma sýnýfý IP 54:
200 bar. (3 pompa elemaný ile)
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GENEL ÖLÇÜ BÝLGÝLERÝ

Aþaðýda gösterilen teknik resimler ALL-1 mini pompalarýn farklý hazne tiplerini ve opsiyonel özellikteki
modellerini temsil etmektedir. Standart ve entegre kontrol kartlý modellere ait ölçüler aþaðýda belirtilmiþtir.

1.8 Litre 1 Litre1.8 Litre

ALL-1 mini standart pompa ölçüleri

ALL-1 mini entegre kartlý pompa ölçüleri

3
6
4
 m

m

164 mm

2
9
8
 m

m

1.8 Litre 1 Litre

2
7
3
 m

m

164 mm

3
3
8
 m

m1.8 Litre

Montaj delikleri ölçüsü

Ø9,1
94.5
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ÜRÜN BÝLEÞENLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

Aþaðýda gösterilmekte olan þema ALL-1 pompanýn 1.8 itre hazneye sahip modelini temsil etmektedir.
Diðer hazne tiplerine sahip modeller ile birlikte kullanýlan komponentler ve opsiyonel özellikler benzer özellikler
taþýmaktadýr.

ENTEGRE KARTLI MODEL STANDART MODEL

Seviye ikaz soketi
(Opsiyonel)

Seviye ikazý
(Opsiyonel)

Hazne

Sýyýrýcý Kaþýk

Elek
Pompa elemaný
(Opsiyonel)

Pompa elemaný
yuvalarý

Gresörlük

Motor muhafazasý

Entegre kontrol kartý

Elektrik baðlantý soketi

(Opsiyonel)

Muhafaza vidalarý

Gres dolum
filitresi

Egzost

(Opsiyonel)

Elektrik soketi

ENTEGRE KART BÝLEÞENLERÝ

Entegra kontrol kartý opsiyonel olarak sunulmaktadýr. Standart model üzerinde bulunmaz.

Kumanda
paneli

Montaj
somunlarý
(M4 - imbus)

Kumanda paneli
kapaðý

Kumanda paneli
kapak vidalarý

Motor baðlantýsý
kablolarý

Sigorta
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ALL-1 mini gres pompalarýna �DC� voltajda elektirik enerjisinin verilmesi ile birlikte ;

Standart modeller de, elektrik motoru çalýþmaya baþlayacak ve pompa haznesi içerisindeki kaþýk
saat yönünde dönmeye baþlayacaktýr.

Entegre kartlý modellerde, ayarlanmýþ olan çalýþma süresi boyunca elektrik motoru çalýþacak ve
pompa haznesi içerisindeki kaþýk saat yönünde dönmeye baþlayacaktýr.

Motorun çalýþmaya baþlamasý ile birlikte, pompa gövdesi içerisinde bulunan eksantriðin dönüþ
hareketi, yay geri itiþli pompa elemaný pistonuna hareket vermektedir. Bu hareket ile hazne içerisinde bulunan
yað, pompa elemaný emiþ deliklerinden emilerek piston baskýsý ile yüksek basýnç kazanýr ve pompa elemaný
çýkýþýna gönderilir. Pompa çalýþma basýncý emniyet valfi üzerinden ayarlanýr.

Pompa elemanýndan çýkan yað ;

Deplasman hacmi istendiðinde sadece 1 adet yaðlama noktasýna baðlanabilir. Ayrýca bu deplasman
hacmi bir progresif daðýtýcý valfe baðlanarak, daha fazla sayýda yaðlama noktasýna bölünebilmektedir.

Opsiyonel entegre kontrol kartý ;

ALL-1 pompalarý ve baðlý olduðu otomatik merkezi yaðlama sistemi, entegre kontrol kartý ile izlenebilir
ve kumanda edilebilir. Sistem komponentleri üzerine entegre edilen dijital sensörler, entegre kartýn denetim
yapmasýný saðlar.

FONKSÝYON ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

Ürünler üzerinde yetkisiz kiþilerin deðiþiklik yapmasý sakýncalýdýr. Orjinal ALLFETT
ekipmanlarý dýþýnda ekipmanlarýn kullanýlmasý uygun deðildir. Bu sebeple meydana
gelen hasarlar ve arýzalar garanti dýþý kalýr.

Pompa elemanlarý, daðýtýcýlar ve entegre kontrol kartý opsiyonel olarak sunulmaktadýr.
Pompa satýn alýnýrken opsiyonel ürünlerin kendi özelliklerine göre ayrýca sipariþ edilmesi
gerekmektedir.
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POMPA ELEMANI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

ALL-1 mini gres pompalarýnda basýnç üretimini gerçekleþtiren ve yaðýn pompadan yaðlama noktalarýna
yada daðýtýcý valflere ulaþtýrýlmasýný saðlayan elemanlardýr. Pompa gövdesi üzerinde bulunan 3 adet pompa
elemaný yuvasýna sistemin ihtayacý ölçüsünde 1 ile 3 adete kadar baðlanabilmektedir.

Pompa elemanlarý, merkezi yaðlama sisteminin güvenliðini saðlamak amacýyla emniyet valfi ile
donatýlmýþlardýr. Sistem çalýþma basýncý 400 bar basýnç seviyesine kadar ayarlanabilmektedir. Herhangi bir
nedenle yaðlama noktalarýnýn týkanmasý sebebiyle bu sistem basýncý yükselir ve pompanýn ürettiði basýnç
ayarlanan emniyet basýncýný geçtiðinde yað emniyet valfi tahliye deliðinden dýþarýya atýlýr.

Pompa elemanlarý, yað çýkýþ hacmi miktarlarýna göre 3 farklý modelde üretilmektedir. Bu modeller
gresi basýnç ile çýkýþa yönlendiren pistonun çap ölçüsü farký ile oluþturulmaktadýr.

Ø5 mm piston çapýna sahip pompa elemaný ile dakikada 1.5 cm³ miktarýnda yað çýkýþý saðlanýr.
Ø6 mm piston çapýna sahip pompa elemaný ile dakikada 2.5 cm³ miktarýnda yað çýkýþý saðlanýr.
Ø7 mm piston çapýna sahip pompa elemaný ile dakikada 3.5 cm³ miktarýnda yað çýkýþý saðlanýr.

Pompa elemanlarý opsiyonel olarak sunulmaktadýr. Pompa satýn alýnýrken pompa
elemanlarýnýn deplasman özelliklerine göre ayrýca sipariþ edilmesi gerekmektedir.

POMPA ELEMANI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR
4

2
 m

m

Emiþ deliði

Piston

yay

Emniyet valfi
ayar somunu

Yað çýkýþ rakoru

Tahliye deliði

SERVÝS ÝSTASYONU
ALLFETT MEKANÝK VE ELEKTRONÝK SÝSTEMLER SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi No:1/1 - Eyüp / Ýstanbul
Telefon
Fax

:
:

0 212 501 32 01 (PBX)
0 212 501 33 37

www.allfett.net
info@allfett.net
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GRES YAÐLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

ALLFETT Elektrikli Gres Pompalarý ile birlikte kullanýlabilen gres yaðlarýnýn özellikleri aþaðýda
açýklanmaktadýr. Sistem dahilinde kullanýlacak gres yaðýnýn seçimi, aþaðýda belirtilen açýklamalar dahilinde
yapýlmalýdýr.

1. Gres yaðý LÝTYUM sabunlu olmalýdýr ve yüksek basýnca dayanýmýný arttýran ( EP KATKILI ) katkýlar
içermelidir.

2. Gres yaðýnýn kalýnlýðýný temsil eden NLGI sýnýfý, aþaðýdaki tabloda yer alan sýcaklýk aralýklarýnda olmalýdýr.
Pompa haznesinde bulunan gres henüz tüketilmemiþken ortam sýcaklýðýnda yüksek ýsý deðiþimi varsa, pompa
içerisinde bulunan yaðýn boþaltýlýp uygun NLGI sýnýfý gres ile deðiþtirilmelidir.

3. Gres yaðýnýn baz yað viskozitesi, 40°C�de 32 - 220mm²/s arasýnda olmalýdýr. (Gres yapýsý süngere benzer,
baz yað viskozitesi ne kadar yüksek ise gözenekler içindeki hacim artar, gres kalýnlaþýr)

4. Gres yaðý içerisinde özellikle MOLÝBDEN, GRAFÝT, BAKIR gibi katý yaðlayýcý ilaveler BULUNMAMALIDIR.
Tanýmýnda KOMPLEKS ibaresi geçen greslerin içerisindeki ilaveler mutlaka incelenmelidir. LÝTYUM KOMPLEKS
ve KALSÝYUM KOMPLEKS gresler, içerisinde MOLÝBDEN, GRAFÝT, BAKIR gibi katý yaðlayýcýlar içermiyor
ise, aþaðýdaki NLGI tablosunda verilen sýnýf deðerinin 1 sýnýf aþaðý olan gres kullanýlmalýdýr.

5. Farklý NLGI sýnýflarýna sahip gresler karýþtýrýlarak KULLANILMAMALIDIR. Ayrýca, gres yaðý ile birlikte sývý
yað karýþtýrýlarak ( kývam düþürme amacý ile ) KULLANILMAMALIDIR.

6. Sabun yapýsý farklý olan gres yaðlarý ( LÝTYUM veya KALSÝYUM gibi ) birbirleri ile karýþtýrýlarak
KULLANILMAMALIDIR. Sabun yapýsý farklý gresler karýþtýrýlýrsa birbiri ile kimyasal tepkimeye girerler. Pompa
içerisinde bulunan yað daðiþtirilecek ise, hazne tamamen boþaltýlarak farklý tipte yað dolumu yapýlmalýdýr.

7. Kirlenmiþ veya daha önce kullanýlmýþ olan gres yaðlarý KULLANILMAMALIDIR.

8. Gres yaðý numunesi mevcut ise, yaðý parmaklarýnýz arasýnda ezerek kontrol edin ve yað içerisinde ufak katý
parçalarýn olmadýðýna emin olun. Ayrýca gres yaðý yapýþkan OLMAMALIDIR.

Pompada kullanýlacak olan yað kesinlikle temiz olmalý ve dolum sýrasýnda içerisine yabancý
madde karýþmasý engellenmelidir. Kirli yað kullanýmý sebebiyle meydana gelen arýzalar,
GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA KALIR.

NLGI 00

NLGI 0

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 3

yaðlar için çalýþma ortamý sýcaklýklarý

yaðlar için çalýþma ortam sýcaklýklarý

yaðlar için çalýþma ortam sýcaklýklarý

yaðlar için çalýþma ortam sýcaklýklarý

yaðlar için çalýþma ortam sýcaklýklarý

-30°C ile -10°C arasýnda olmalýdýr.

-10°C ile 0°C arasýnda olmalýdýr.

0°C ile 10°C arasýnda olmalýdýr.

10°C ile 30°C arasýnda olmalýdýr.

30°C ile üzeri arasýnda olmalýdýr.

Gres yaðlarýnýn akýþ karakteristiðine baðlý olarak NLGI sýnýflarý, hava koþullarýna ve çevre sýcaklýklarýna
uygun olarak deðiþtirilmelidir.

Gres yaðý kalýnlýk sýnýflarý ( NLGI Sýnýflarý )



SAYFA  9

www.allfett.net

Gres yaðlarýnýn, farklý ýsý dereceleri altýnda penetrasyon özelliklerinin deðiþtiði
unutulmamalýdýr.
Hatlarýn çevresindeki sýcaklýk göz önüne alýnarak, sistemde kullanýlacak yaðýn mutlaka çevre 
sýcaklýklarýna uygun özellikler taþýdýðýna emin olunuz. Gerektiði durumlarda yüksek ýsý seviyelerine 
dayanýklý yaðlar kullanýnýz.

YAÐLAR ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

Aþaðýdaki basýnç kayýp tablosu gres yaðýnýn 1m mesafede kaybettiði basýncý, ALL-1 ve 10 serisi
pompalarýn deplasman miktarýna, sýcaklýða ve NLGI sýnýfýna göre bar. cinsinden göstermektedir.

SERVÝS ÝSTASYONU
ALLFETT MEKANÝK VE ELEKTRONÝK SÝSTEMLER SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi No:1/1 - Eyüp / Ýstanbul
Telefon
Fax

:
:

0 212 501 32 01 (PBX)
0 212 501 33 37

www.allfett.net
info@allfett.net

10°C0°C-10°C 20°C 30°C

7,5 cm³ / dakika

2,4
4

6,4

4,2
7

11,2

7,8
13

20,8

1,44
2,4
3,84

1,14
1,9
3

2,1
3,5
5,6

3,9
6,5
10,4

0,66
1,1
1,76

0,42
0,7
1,12

0,6
1

1,6

1,1
1,8
2,88

2,16
3,6
5,76

0,3
0,5
0,8

0,18
0,3
0,48

0,36
0,6
0,96

0,66
1,1
1,76

1,32
2,2
3,52

0,18
0,3
0,48

0,1
0,18
0,29

0,84
1,4
2,24

0,12
0,2
0,32

0,27
0,45
0,72

0,6
1

1,6

0,07
0,12
0,19

-
-
-

0,06
0,1
0,16

0,15
0,25
0,4

0,33
0,55
0,88

-
-
-

-
-
-

3 pompa elemaný

10°C0°C-10°C 20°C 30°C

2,5 cm³ / dakika

1,4
2,4
3,8

2,6
4,4
7

4,8
8

12,8

0,78
1,3
2

0,72
1,2
1,92

1,32
2,2
3,52

2,7
4,5
7,2

0,42
0,7
1,12

0,24
0,4
0,64

0,36
0,6
0,96

0,72
1,2
1,92

1,44
2,4
3,84

0,21
0,35
0,56

0,12
0,2
0,32

0,22
0,38
0,61

0,45
0,75
1,2

0,96
1,6
2,56

0,12
0,2
0,32

0,06
0,1
0,16

0,48
0,8
1,28

0,09
0,16
0,26

0,2
0,34
0,54

0,45
0,75
1,2

-
-
-

-
-
-

1 pompa elemaný

Yað sýnýfýBoru iç çapý

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

Ø8 x 1
(Ø6mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

Ø10 x 1
(Ø8mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

Ø12 x 1
(Ø10mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

R 1/2
(Ø15,75mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

R 3/4
(Ø21,25mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

R 1
(Ø27mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

Ø6 x 1
(Ø4mm)

10°C0°C-10°C 20°C 30°C

5 cm³ / dakika

1,92
3,2
5,12

3,48
5,8
9,28

6,6
11

17,6

1,08
1,8
2,88

0,96
1,6
2,56

1,8
3

4,8

3,48
5,8
9,28

0,54
0,9
1,44

0,33
0,55
0,88

0,48
0,8
1,28

0,9
1,5
2,4

1,8
3

4,8

0,26
0,44
0,7

0,156
0,26
0,41

0,3
0,5
0,8

0,54
0,9
1,44

1,2
2

3,2

0,15
0,26
0,42

0,09
0,16
0,26

0,66
1,1
1,76

0,12
0,2
0,32

0,24
0,4
0,64

0,54
0,9
1,44

-
-
-

-
-
-

2 pompa elemaný

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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ALL-1 mini gres pompalarý standart modellerinde, elektrik baðlantýsýnýn yapýlabilmesi için motor
muhafazasý altýnda konumlandýrýlmýþ olan elektrik soketleri kullanýlmaktadýr. Eðer sistemde ALLFETT harici
elektronik kontrol kartý kullanýlmýyorsa baðlantýlarýn aþaðýdaki gibi yapýlmasý gerekmektedir.

STANDART MODEL ELEKTRÝK BAÐLANTI ÞEMALARI

ALL-1 gres pompalarý eðer ALLFETT EK-9 harici elektronik kontrol ünitesi ile kumanda edilecek
ise baðlantýlarýn aþaðýdaki gibi yapýlmasý gerekmektedir.

Sistem üzerinde elektrik varken ürüne müdahale etmek, elektrik çarpmasýna ve
yaralanmaya sebebiyet verebilir. Müdahale öncesi elektriði kesin.

Elektronik kontrol kartý soketi

9 8 7 6 5 4 3 2 1

2 1

Pompa elektrik soketi 12 - 24 V DC GÜÇ KAYNAÐI

(+) (-)DC

Elektrik soketi

Pompa, �AC� akýmdan �DC� akýma dönüþtürülerek kullanýlmasý gereken durumlarda
mutlaka en az 5A bir transformatör kullanýlmalýdýr (220 v AC - 24 V DC gibi).

Elektrik soketi baðlantýsý

2 1

12 - 24 V DC GÜÇ KAYNAÐI

(+) (-)DC

(+)(-)

(+)(-)

EK-9 harici elektronik kontrol kartý
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ENTEGRE KARTLI MODEL ELEKTRÝK BAÐLANTI ÞEMALARI

ALL-1 mini gres pompalarý entegre kartlý modellerinde, elektrik baðlantýsýnýn yapýlabilmesi için
motor muhafazasý altýna entegre edilmiþ olan elektronik kontrol kartýnýn altýnda bulunan soketler
kullanýlmaktadýr. Bu soketlerden S1 standart elektrik baðlantýsý, S2 ve S3 soketleri ise opsiyonel ikaz
ýþýklarý ve alarm baðlantýlarý için kullanýlmaktadýr.

Entegre kontrol kartý

S3

S1

S1 - Standart elektrik baðlantýsý

2 1 12 - 24 V DC (+)12 - 24 V DC (-)

S1 soketi için        baðlantýsý ucu
ÇALIÞMA zamaný boyunca yüksek
basýnç görevi görür. BEKLEME süresi
içerisinde ise ara yaplama butonu
olarak görev yapar.

S3 - Seviye baðlantýsý (Opsiyonel)

2 1Seviye sensörü (+) Seviye sensörü sinyali

Seviye sensörü (-)
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ENTEGRE KONTROL KARTI AÇIKLAMALARI

HOUR

MINUTE

SECOND

WAIT. LUB. WARN.

SERVICE ADD. CYCLE

PROGRAM DISPLAY

Entegre kart kumanda paneli

Kart veya motor üzerindeki olasý herhangi bir arýza durumunda mutlaka ALLFETT Teknik
Servisi aranmalýdýr. Motor muhafazasý kesinlikle sökülmemelidir.

A4 : Sigorta atýk.
Kontrol kartýnda bulunan sigortanýn
atýk olduðunu gösterir.

A3 : Motor arýzasý
Motor kablolarýnda kopukluk, ya da
motorda meydana gelen bir arýzayý
göstermektedir.

A2 : Basýnç ikazý
Sistemde ayarlanmýþ olan basýnç
limit deðerine ulaþýldýðýný gösterir.

A1 : Seviye ikazý
Pompa yað seviyesinin azaldýðýný
göstermektedir.

Aþaðýda tanýmlanmýþ olan ikazlar, kontrol kartýnýn PROGRAM DISPLAY kýsmýnda gösterilir. Alarm
devrede olduðu sürece PROGRAM DISPLAY yanýp söner durumda olacaktýr. Ayrýca alarm süresince WARN.
ledi (kýrmýzý led) sürekli yanýk durumda olacaktýr.

WAIT : Sarý LED (Açýk)

LUB. : Yeþil LED (Yaðlama)

WARN. : Kýrmýzý LED (Arýza - Koruma Modu)

SERVICE : Kartýn programlamaya baþlanmasý için
kullanýlýr.

ADDITIONAL CYCLE : Kartýn programlanmýþ durumu
dýþýnda, 1 defaya mahsus olarak pompanýn yaðlama
yampasý için kullanýlýr.

PROGRAM DISPLAY : Bu LED, çalýþma ve bekleme
zamanlarýný temsil eden rakamlarý ve birimleri göstermektedir.

HOUR : Saat birimini temsil etmektedir.

MINUTE : Dakika birimini temsil etmektedir.

SECOND : Saniye birimini temsil etmektedir.
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ENTEGRE KONTROL KART PROGRAMLAMASI

Kartýn programlama iþlemi için, kumanda paneli üzerinde bulunan SERVICE ve ADDITIONAL CYCLE
butonlarý kullanýlmaktadýr.

1.  SERVICE Butonuna 2 kez basýlýr. Bu iþlem sonrasýnda Program display kýsmýndaki 1�ler hanesi,
ve Yeþil LED (LUB.) yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Karta ilk olarak çalýþma zamaný tanýmlanacaktýr.

4. Zaman birimi ledleri yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ýstenilen birim, saniye (second), dakika (minute),
saat(hour) ADDITIONAL CYCLE butonu kullanýlarak deðiþtirilir. Ýstenilen birimin ledi yanýp söner durumdayken
SERVICE butonuna basýlarak çalýþma süresi karta tanýmlanmýþ olur ve bekleme zaman ayarlamasýna geçilir.

5.  Program display kýsmýndaki 1�ler hanesi ve Sarý LED (WAIT.) yanýp sönmeye baþlayacaktýr.
Karta bekleme zamaný tanýmlanacaktýr.

8.  Zaman birimi ledleri yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ýstenilen birim, saniye (second), dakika
(minute), saat(hour) ADDITIONAL CYCLE butonu kullanýlarak deðiþtirilir. Ýstenilen birimin ledi yanýp söner
durumdayken SERVICE butonuna basýlarak bekleme süresi karta tanýmlanmýþ olur

2.  ADDITIONAL CYCLE butonu kullanýlarak, program display kýsmýnýn 1�ler hanesine istenilen
rakam görülene kadar basýlýr. Ýstenilen rakam görüldüðünde SERVICE butonuna basýlarak rakam kaydedilir.

3. Program display kýmýnýn 10�lar hanesi yanýp sönmeye baþlar. ADDITIONAL CYCLE butonu
kullanýlarak, program display kýsmýnýn 10�lar hanesine istenilen rakam görülene kadar basýlýr. Ýstenilen rakam
görüldüðünde SERVICE butonuna basýlarak rakam kaydedilir.

6.  ADDITIONAL CYCLE butonu kullanýlarak, program display kýsmýnýn 1�ler hanesine istenilen
rakam görülene kadar basýlýr. Ýstenilen rakam görüldüðünde SERVICE butonuna basýlarak rakam kaydedilir.

7. Program display kýsmýnýn 10�lar hanesi yanýp sönmeye baþlar. ADDITIONAL CYCLE butonu
kullanýlarak, program display kýsmýnýn 10�lar hanesine istenilen rakam görülene kadar basýlýr. Ýstenilen rakam
görüldüðünde SERVICE butonuna basýlarak rakam kaydedilir.

Elektronik Kontrol Kartýnýn programlama iþlemi tamamlanmýþtýr. Kontrol kartý, seçilmiþ olan çalýþma
süresi boyunca pompayý çalýþtýracak þekilde programý çalýþma modu ile baþlatýr.

Kart çalýþma yada bekleme süresindeyken, SERVICE butonuna 2 saniye süre ile basýlý tutulursa
kalan zaman program display kýsmýnda geri sayým olarak görüntülenecektir.

Sistemin çalýþmasý veya beklemesi sýrasýnda elektrik kesilmesi olsa bile, Elektronik
Kontrol Kartý elektrik kesilmesi öncesindeki durumunu hafýzasýna alacak, elektrik
geldiðinde kaldýðý yerden çalýþmaya veya beklemeye devam edecektir.

Kontrol kartýnýn program modunda ayarlama yapýlýrken, butonlara basma aralýðý 20
saniyeyi geçmemelidir. 20 saniyenin geçildiði durumlarda kart kendini program
konumundan çýkartýr, o ana kadarki yapýlan deðiþiklikleri kabul etmez ve bir önceki
çalýþma ve bekleme periyotlarýndan çalýþmaya devam eder.
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KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMIKULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMI

Dolum için üstten dolumlu kapak tipi kullanýlmasý durumunda, pompanýn tozlu ve yað içerisine pislik
karýþabilecek bir ortamda bulunmamasý gerekmektedir. Pompalarýn dolumu için ALLFETT Gres Dolum
Körükleri tavsiye edilir.

13.

Pompanýn doldurulmasý, pompa gövdesi üzerinde bulunan gresörlükten yapýlmalýdýr. Tekrar dolumda
pompa haznesi içerisindeki yað seviyesi az durumdaysa (þeffaf hazneden görülemeyecek seviyede ise)
mutlaka gresörlük kullanýlmalý ve pompanýn hava yapmamasý saðlanmalýdýr.

12.

Pompada kullanýlacak olan yað kesinlikle temiz olmalý ve dolum sýrasýnda içerisine yabancý madde karýþmasý
engellenmelidir.

11.

ALL-1 Serisi pompalar ile kauçuk bazlý gresler kullanýlmaz10.

Yað mutlaka lityum bazlý ve EP katkýlý olmalýdýr. Pompalar NLGI 0,1,2,3 yaðlarýný basabilecek özellikte imal
edilmiþtir, soðuk havalarda NLGI 0 veya NLGI 1, sýcak havalarda NLGI 2, sýnýfý yað kullanýlmalýdýr.

9.

Pompa içerisinde kullanýlacak olan gres yaðýnýn öncelikle, pompanýn genel özelliklerinde belirtilmiþ olan
gres sýnýfýna (NLGI) uygun olduðunu kontrol ediniz.

8.

Sistemin monte edileceði araç üzerinde birden fazla akü bulunuyor ise, elektrik enerjisi mutlaka kontak
üzerinden geçen aküden alýnmalýdýr. Sistemin elektronik kontrol ünitesine enerji, mutlaka kontak üzerinden
verilmelidir. Araç üzerinde farklý bir ekipman veya sistem çalýþrtýran diðer akülerden elektrik enerjisi
alýnmasý sakýncalýdýr. Bu sebeple meydana gelen hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

7.

6. Voltaj dalgalanmasý, hatalý elektrik tesisatý, ürünün tanýmýnda belirtilmiþ olan voltajdan farklý voltajda
kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve arýzalar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

Pompa elektrik motoru tahriklidir. Pompanýn genel özelliklerinde belirtilmiþ olan çalýþma gerilimine uygun
bir kaynaktan beslenmesi ve elektrik baðlantýlarýnýn doðru þekilde yapýlmýþ olmasý gerekmektedir. Pompa
içerisindeki mikser kaþýðý (Pompa etiketindeki ok yönünde) saat yönünde dönmelidir.

5.

Pompa haznesi, yað seviyesinin dýþarýdan rahatça görülebilmesi için þeffaf polikarbonat malzemeden
yapýlmýþtýr. Bu sebeple pompanýn boyanmasý, yað seviyesinin göz ile takip edildiði durumlarda sakýncalýdýr.
Boyanmýþ parçalar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

4.

3. Pompanýn yýkanmasý veya tazyikli suya maruz býrakýlmasý sakýncalýdýr. Bu sebeple meydana gelen hasarlar
GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

2. Pompalar, yaðlama amaçlý olarak üretilmiþtir ve 2 saat üzerinde sürekli çalýþmaya müsait deðildir. Pompanýn
sürekli olarak maksimum basýnç ürettirilerek kullanýmý sisteme zarar verir. Bu nedenle oluþan hasarlar
GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

1. Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan hasarlar GARANTÝ
KAPSAMI DIÞINDA kalýr.
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KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMI

KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ

Bu ürün Bureau Veritas tarafýndan ISO 9001:2008 standardýna uygunluðu
belgelendirilmiþ Kalite Yönetim Sistemlerine sahip ALLFETT Mekanik
ve Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Þti kuruluþu tarafýndan üretilmiþtir.

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification

Yukarýda belirtilmiþ olan durumlar sebebi ile ALLFETT Sistemlerinin baðlý olduðu makine veya araçlarda
meydana gelecek hasarlardan, ALLFETT Mekanik ve Elektronik Sistemler SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ ve ALLFETT
Pazarlama ve Dýþ Ticaret LTD. ÞTÝ. Sorumlu tutulamaz.

21.

Pompanýn yetkili servis dýþýnda onarýmý esnasýnda meydana gelen hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA
kalýr. POMPA BAKIM TALÝMATI ve POMPA ELEMANI BAKIM TALÝMATI içerisindeki onarým koþullarý haricinde,
mutlaka Teknik Servise danýþýlmalý veya onarým iþlemi Teknik Servis elemanlarýna býrakýlmalýdýr.

20.

Otomatik Merkezi yaðlama Sistemlerinin bir diðer amacý, çevreye karþý meydana gelebilecek olan zararlarýn
en aza indirilebilmesidir. Bu sebeple pompa ile kullanýlacak olan yaðýn dolumu sýrasýnda çevreye vereceði
zarar göz önünde bulundurularak, dolumun seyyar gres pompalarý veya el pompalarý ile yapýlmasý önerilir.

19.

Pompanýn çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bölümünün veya parçasýnýn sökülmesi yada gevþetilmesi
sakýncalýdýr. Pompa haznesi kesinlikle üst kapak açýlarak el ile doldurulmamalýdýr. Bu nedenle oluþan
hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

18.

Dolum sýrasýnda yaða karýþan pislik ve yabancý maddeler pompa, pompa elemaný ve daðýtýcýlar üzerinde
hasara neden olur. Bu þekilde oluþmuþ hasar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr. Dolum için pompa
elemanlarý yuvasýna takýlarak kullanýlan filitre önerilir.

14.

Entegre kartlý modellerde, pompaya 1m yakýnlýkta yüksek frekansa sahip kablosuz iletiþim cihazlarý
kullanýlmasý arýzaya sebebiyet verir. Bu sebeple meydana gelen hasarlar GARANTÝ KAPSAMI dýþýndadýr.

15.

10 � 30 V arasý gerilimde çalýþan entegre kontrol kartý, kendi içinde yüksek gerilim korumasýna sahip
olmasýna raðmen yüksek voltaj verildiðinde bozulabilir. Bu sebeple meydana gelen arýzalar GARANTÝ
KAPSAMI dýþýndadýr.

16.

Elektronik kontrol kartý jenaratör gibi güç kaynaklarý ile beraber kullanýlacaðý zaman, trafodan önce
regülatör ile beraber kullanýlmasý tavsiye edilir.

17.
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Ürünlere müdahale mutlaka yetkili ve iyi eðitimli personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Gerekli bakým iþlemlerini yapmadan önce personel elektriði kesimeli ve pompa üzerindeki
basýncý düþürmelindir.

2.  Pompa Çalýþýyor fakat yað sevk etmiyor :

1. Pompa Çalýþmýyor :

POMPA BAKIM TALÝMATI

Pompanýn elektrik baðlantýlarý gevþemiþ veya kopmuþ olabilir. Sistemin elektrik kablo ve baðlantýlarýný
kontrol ediniz.

Pompaya DC Voltajdan farklý bir elektrik akýmý verilmiþ olabilir. Lütfen pompaya ürün etiketi üzerinde
iþaretlenmiþ olan �12 V DC� ya da �24 V DC� voltajýnda elektrik baðlantýsý yapýn.

Pompa verilen elektrik �AC� akýmdan �DC� akýma transformatör ile dönüþtürülerek kullanýlýyorsa;

Transformatörün mutlaka en az 5A olmasý gerekmektedir.

Pompa üzerinde seviye ikazý bulunuyor ise ;

Yað seviyesi minimum seviye altýna düþtüðü için arýza konumuna geçmiþ olabilir. KULLANIMDA
UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMI bölümündeki 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve
14. maddeleri uyarýnca dolumunun yapýlmasý gerekmektedir.

Pompa ile birlikte entegre kontrol ünitesi kullanýlmakta ise ;

Kontrol kartý bekleme süresinde olabilir. Yaðlama süresinin baþlamasýný bekleyiniz.
Elektronik kontrol kartý bekleme süresinde istenirse ADDITIONAL CYCLE butonuna basarak 1 periyot
yaðlama saðlanýr.

a.

b.

c.

d.

Hazne içerisindeki yað bitmiþ olabilir. KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ
KAPSAMI bölümündeki 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. maddeleri uyarýnca dolumunun yapýlmasý
gerekmektedir.

Pompa elemaný, bir süre yaðsýz çalýþmasýndan dolayý hava yapmýþ olabilir ;

Hava alma iþlemi için, 15. sayfada yazýlý olan pompa elemaný bakým talimatý dahilindeki yönergeleri
uygulayýn.

Pompa içerisine konmuþ olan yað uygun olmayan bir viskozite deðerine sahip olabilir ;

Pompaya dolum yapýlmýþ olan yaðýn, kýlavuzun 8. sayfasý dahilinde açýklanmýþ olan yað özelliklerine uygun
olduðunu kontrol ediniz.

a.

b.

c.
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POMPA ELEMANI BAKIM TALÝMATI

Pompa elemanlarý üzerindeki piston yayý kýrýlmýþ olabilir. Pompa elemanýný, yay ve pistonu
pompanýn içerisinde kalmayacak þekilde dikkatlice sökün ve gerekirse yayý deðiþtirin.

Pompa elemaný týkanmýþ olabilir. Pompa elemanýný sökün ve mazot bazlý bir sývý ile temizleyin.
Önce hava ile kuruttuktan sonra tekrar yerine takýn.

Pompa elemaný check-valve içerisindeki sýzdýrmazlýk elemaný yýrtýlmýþ veya yýpranmýþ olabilir.
Sýzdýrmazlýk elemanýný deðiþtirin.

Pompa elemaný emniyet valfinden yað sýzýntýsý olabilir. Bu sýzýntý, yaðlama noktalarýndan
birinin veya bir kaçýnýn týkandýðýný gösterir. Týkanmýþ olan noktaya baðlý daðýtýcý valf bloðunun
bloke olmasý sebebiyle o valf bloðunda yaðlama yapýlamaz. Daðýtýcý valfin bloke olmasý
durumunda pompa çok yüksek basýnçlara çýkarak yaðlama hatlarýnýn patlamasýna sebebiyet
verebilir. Týkanmýþ hattý bularak açýlmasýný saðlayýn.

a.

b.

c.

d.

Pompa elemaný çýkýþ rakorunu sökün. Pompa elemanýný gövdeden 2 - 3 tur gevþetin ve
pompayý çalýþtýrýn. Pompa elemaný gövdesinin etrafýndan yað çýkmaya baþladýðýnda pompa elemaný
gövdesini sýkýn. Pompa elemaný çýkýþýndan hava kabarcýksýz yað gelene kadar pompayý çalýþtýrýlmaya
devam edin. Hava kabarcýksýz yað çýkýþý görüldüðünde, pompa elemaný çýkýþ rakorunu tekrar takýn.

Pompa elemaný bu haliyle baðlý olduðu yaðlama hattýna gres göndermeye baþlayacaktýr.
Baðlý olan hattýn uzunluðuna göre yaðýn noktaya ulaþmasý uzun zaman alabilir.

Pompa elemaný fonksiyon problemleri

Pompanýn ilk kullanýmý esnasýnda, hazne gres ile doldurulduktan sonra mutlaka pompa
elemaný içerisindeki havanýn alýnmasý gerekmektedir. Bunun için ;

Pompa elemaný Çýkýþý

Emniyet Valfi Gövdesi

Pompa elemaný Gövdesi

Gres Emiþ Bölümü

Piston Yayý

Piston

Emniyet Valfi Tahliye Deliði

Pompa gövdesi 1 ile 6 adet arasýnda pompa elemnaý montajýna uygundur.

Pompanýn dolumu mutlaka gresörlükten yapýlmalýdýr.

Pompa gövdesi
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ÜRÜN SÝPARÝÞ BÝLGÝLERÝ

Sipariþ NumarasýÜrün Adý - Açýklamasý

ALL-1 Mini standart pompa - 24 V DC - 1 Lt.
ALL-1 Mini standart pompa - 24 V DC - 1.8 Lt.

20 24 01 A1
20 24 18 A1

ALL-1 Mini standart pompa - 12 V DC - 1 Lt.
ALL-1 Mini standart pompa - 12 V DC - 1.8 Lt.

20 12 01 A1
20 12 18 A1

ALL-1 Mini Entegre kartlý pompa - 24 V DC - 1 Lt.
ALL-1 Mini Entegre kartlý pompa - 24 V DC - 1.8 Lt.

20 24 01 EC
20 24 18 EC

ALL-1 Mini Entegre kartlý pompa - 12 V DC - 1 Lt.
ALL-1 Mini Entegre kartlý pompa - 12 V DC - 1.8 Lt.

20 12 01 EC
20 12 18 EC

SATIÞ

ALLFETT PAZARLAMA VE DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.
Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi No:1/1 - Eyüp / Ýstanbul
Telefon
Fax

:
:

0 212 501 32 01 (PBX)
0 212 501 33 37

www.allfett.net
info@allfett.net
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    Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun�a dayanýlarak
yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir.

T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI

ÝMALATÇI FÝRMANIN

FAKSI :

TELEFONU :

MERKEZ ADRESÝ :

ÜNVANI : ALLFETT Mekanik ve Elektronik Sistemler
San. ve Tic. Ltd. Þti.

0212 501 33 37

0212 501 32 01 (PBX)

Yeni Eyup Bulvari, Topcular Cad. Set Ustu, No:1 Demirkapý-
Rami / Ýstanbul

FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN

ÝMZASI - KAÞESÝ :

MALIN

CÝNSÝ : Elektrikli gres pompasý

MARKASI : ALLFETT

MODELÝ :

BANDROL VE SERÝ NO :

TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :

GARANTÝ SÜRESÝ : 2 YIL

AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ : 30 iþ günü

...................................

...................................

ALL-1 mini Standart

ALL-1 mini Entegre kartlý

SATICI FÝRMANIN

ÜNVANI :

MERKEZ ADRESÝ :

TELEFONU :

FATURA TARÝH ve NO :

FAKSI :

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................
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Garanti süresi, malýn tesliminden itibaren baþlar ve 2 yýldýr.
Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn
tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý - üreticisinden
birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Malýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilememesi halinde
imalatçý - üretici veya ithalatçý malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir malý
tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
Malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý
halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.

Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn;

- Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde;
ayný arýzanýn ikiden fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen
garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn
maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý,
- Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
- Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii,
acentesi, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý - üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn
tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda, tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel
iadesi veya ayýp oranýnda bedel indirimi talep edebilir.
Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan unsurlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý
dýþýndadýr.
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin
Korunmasý Genel Müdürlüðü�ne baþvurulabilir.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

GARANTÝ ÞARTLARI

Tüm ALLFETT sistemleri taþýma esnasýnda meydana gelebilecek zararlarý en aza indirmek için destek
malzemeleri ile paketlenmektedir. Ancak taþýma sýrasýnda zarar verici etkenlerden uzak tutulmalýdýr. Ürün
paketlerinin taþýnmasý, elektronik ve mekanik aksamlarýn zarar görmesi göz önüne alýnarak dikkatlice
yapýlmalýdýr.

TAÞIMA VE NAKLÝYE SIRASINDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

Tüm ALLFETT sitemleri ilgili güvenlik direktiflerine uygun olarak üretilmektedir. Kullaným esnasýnda insan
saðlýðý için çevre için herhangi bir risk bulunmamaktadýr.

KULLANIM SIRASINDA ÝNSAN VE ÇEVRE SAÐLIÐINA TEHLÝKELÝ VEYA
ZARARLI OLABÝLECEK DURUMLARA ÝLÝÞKÝN UYARILAR

Servis hizmet süresi en fazla 30 iþ günüdür. Servis süresini mütakiben 90 takvim günü
içinde teslim alýnmayan ürünlerden firmamýz sorumlu deðildir.
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NOTLAR
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NOTLAR



ALLFETT MEKANÝK VE ELEKTRONÝK SÝSTEMLER
SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi No:1/1 - Eyüp / Ýstanbul
Telefon
Fax

:
:

0 212 501 32 01 (PBX)
0 212 501 33 37

www.allfett.net
info@allfett.net


