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8. Garanti Belgesi

9. Yetkili Servis Listesi



Yedek parça; cihazda yapılacak olan tüm onarım, bakım ve gaz dönüşüm işlemleri için yalnızca kombi 
servislerimiz yetkili olup, yetkili servislerimiz dışında cihaza kesinlikle müdahale edilmemeli ve cihaz-
da sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Piyasada yetkili olmayan kişilerce pazarlanan korsan 
yedek parçalar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Taşıma ve nakliye; ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden 
üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj 
toplama noktalarına atın. 
İlgili standartlara uygun olarak ambalaj kutusu üzerine cihazınızın zarar görebileceği (nem, su, darbe 
vb.) uyarı işaretlemeleri tanımlanmıştır. Taşıma ve nakliye işlemini, bu uyarı işaretlerini dikkate alarak 
gerçekleştiriniz. Muhtemel taşınmalarda cihazınızın hasar görmemesi için ambalaj kutusu ve strofor-
ların atılmayıp, muhafaza edilmesini tavsiye ederiz.
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2.3 Havalandırma

  2.3.1

 

Tek Mekanda Kullanım:





(Ş

2.5 El T
(El ğlantıları, Oda Termostatı, Sensör Bağlantıları)

yapılmalıdır.

karşılığı yapılır.

el t tçısı tar çalıştırılması yapılmadan önce ç r.

c Y tarafından değ ş r.

2x1 mm2 k ve beyaz olmalıdır.

kaynağı ve hava akımından uzağa mont yatör, pencere ve kapı ağ l
t termost le olan kablo uç bağ Y tarafından 
yapılmalıdır. 

tarafından yapılmalıdır evreye alınırken y şlem ücr r.

durumunda Y l fiy stel ret talep
edec r.

l v r. İlk çalış şl Y
dış ş ler tarafından yapılması durumunda meydana gel lecek arızalar gar
dışındadır.

Ş
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6.Bölüm : Tüketici Hakları

6.1 Tüketicinin seçimlik hakları
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satıla-

nın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından 

birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya 

karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.

 Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğu-
nu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel-
den indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, 
ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etme-
yeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi duru-
munda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş 
günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca 
çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, 
yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

6.2 Kullanım hatası  
1. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığını yetkili servis istasyonları, yetkili servis 

istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden 
birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi 
ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. 

2. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın 
parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvura-
bilir.
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