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Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde tüketiciye sağlanan aşağıdaki seçimlik haklarından birini kullanabilir:
a-Sözleşmeden dönme,
b-Satış bedelinden indirim isteme,
c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.
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.
Kullanım Ömrü:
Bu ürünün 13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit 
ve ilan edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.
Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar:
Servis  - Cihazın tamiratını kendiniz yapmaya çalışmayınız aksi takdirde tehlikeli voltaj ve şoka maruz kalabilirsiniz. Yetkili servis 
çağırınız.
Yedek Parça- Cihazda parça değişimi gerektiğinde yetkili servis teknisyenin kullanacağı parçaların üretici firma tarafından 
sağlanan orijinal parça veya aynı karakterde yedek parça olmasına dikkat ediniz.
Güvenlik Kontrolü - Ürünün tamiratı sonrasında yetkili servis teknisyeninden ürünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol 
etmesini isteyiniz.
Güç Hattı- Ürünü fazla ısınan güç kablolarının veya elektrik ışığının,güç  devrelerinin yakınına koymayınız.
Takılabilen Parça - Üretici tarafından önerilmeyen aksesuar kullanmayın.
Dış Mekanlarda Kablo Koruması - Tüm dış mekan kabloları nemden korunmalıdır. İç ısıtma rutubeti cihazın yüzeyine çekebilir 
ve çalışmasını etkileyebilir.
Yıldırım - Yıldırım düşebilecek zamanlarda veya uzun sureli kullanmama dönemlerinde ilave güvenlik için güç fişini ve anten, 
kablo yayını bağlantılarını çekin. Yıldırım fırtınalarının sıklıkta yaşandığıbölgeler için güç  kablolarını ekstra güçlendirin. 
Periyodik bakım gerektirmesi durumunda periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması 
gerektiğine ilişkin bilgiler:
Yetkili Servis İsteği - Aşağıdaki koşullar oluştuğunda cihazın fişini çekin ve yetkili servise haber verin:
a. Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde;
b. Cihazın üstüne sıvı döküldüğünde;
c. Cihaz yağmur veya suya maruz kalığında;
d. Cihaz performansında gözle görünür bir değişiklik olunca. 
Cihaz ile ilgili her türlü bakım, onarım yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlike veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar:
Su ve Nem - Bu cihazı banyo küveti, ıslak taban, havuz, mutfak lavabosu gibi su kaynaklarından uzaklaştırın.
Aksesuarlar - Cihazı sabit olmayan stand, tripod, masa gibi yerlere koymayın. Aksi takdirde urun düşebilir, çocuk ve yetişkinlere 
zarar verebilir veya bozulabilir.  Ayrıca ürünü tahta yüzeylere monte etmeyiniz.
Obje ve Sıvı Girişi- Cihazın yüzeyindeki deliklerden içeri herhangi bir obje sokmayınız. Bu objeler içerde tehlikeli voltaj 
noktalarına dokunarak yangın ve elektrik şokuna sebep olabilir.
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
1. Taşıma sırasında cihazı dik tutunuz.
2. Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız, montaj sonrası gelecekte kullanma olasılığına karsı orijinal ambalajı saklayınız.
3. Taşımayı titiz ve dikkatli bir şekilde gerçekleştiriniz.
4. Taşıma sırasında cihazın yağmur, nem ve rutubete maruz kalmamasına özenle dikkat ediniz.
5. Taşima sırasında cihazın darbe ve çarpmalara maruz kalmaması için azami tedbirleri önceden alınız

CE Uygunluk Beyanı’na  
http://www.paradox.com/Products/
default.asp?CATID=13 adresinden söz 
konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz. 




