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ÖNEMLİ UYARILAR

4C�hazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu d�kkatl�ce 

okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak �ç�n saklayınız.

4Kullanma kılavuzunda bel�rt�len tüm uyarı ve önlemlere 

uyunuz.

4Tüm �şletme ve kullanma tal�matlarına sırası �le 

uyunuz. 

4C�hazı su ve nemden uzak tutunuz. 

4C�hazı sağlam b�r şek�lde monte ed�n�z.

4C�haza takılan SIM kartın PIN sorma özell�ğ� 

kapatılmış olmalıdır. Aks� halde c�haz çalışmayacaktır. Bu 

�şlem SIM kart uygun b�r mob�l telefona takılmak suret� �le 

yapılab�l�r. Detaylar �ç�n kullanılan telefonun kullanma 

kılavuzuna bakılmalıdır. 

4Kes�nt�s�z b�r �let�ş�m �ç�n ön yüklemel� (kontörlü) değ�l, 

faturalı hatlar terc�h ed�lmel�d�r.

4C�hazın kullanıldığı yerdek� GSM s�nyal sev�yes�ne 

göre c�haz �le ver�len antenden farklı b�r anten 

kullanmanız gerekeb�l�r. Lütfen bay�n�ze danışınız.

ORTAM ŞARTLARI

4C�hazı aşağıdak� koşullar dışında aşırı sıcak veya aşırı 

soğuk ortamlarda çalıştırmayınız.

Sıcaklık: 0°C �le +70°C arası

Bağıl nem: +40°C’de %95

SERVİS

4C�hazı kend� başınıza tam�r etmeye kalkışmayınız 

çünkü c�haz üzer�nde tam�r ed�lecek herhang� b�r eleman 

bulunmamaktadır.

4Herhang� b�r arıza durumunda satıcınız veya yetk�l� 

serv�s�n�zle �rt�bata geç�n�z.

4C�haza tekn�k müdahele mutlaka kal�fiye yetk�l� serv�s 

personel� tarafından yapılmalıdır.

SERVİS GEREKTİREN ARIZA DURUMLARI

Hatalı yapılan �şlemler başka arızalara sebep 

olab�leceğ�nden dolayı aşağıdak� durumlarda yetk�l� 

serv�s�n�zle veya satıcınızla �rt�bata geç�n�z.

4C�haz düşürüldüyse veya muhafazası zarar gördüyse,

4C�hazda fark ed�leb�lecek sev�yede performans 

değ�ş�kl�ğ� varsa,

4C�haz kullanma kılavuzunda bel�rt�len �şletme 

tal�matlarına göre normal çalışmıyorsa,

4C�haz bel�rt�len ortam koşullarında çalıştırılmadıysa.

YEDEK PARÇA

4Tam�r �şlem�, parça değ�şt�r�lerek yapılacaksa yangın, 

elektr�k şoku veya başka arıza r�sk�ne karşı serv�s 

tekn�syen�n�n or�j�nal ya da muad�l parça kullanıp 

kullanmadığından em�n olunuz.

GÜVENLİK KONTROLÜ

4C�hazın sağlıklı, düzgün ve güvenl� koşullarda çalışıp 

çalışmadığının kontrol ed�lmes� �ç�n bay�n�zden serv�s 

talep ed�n�z.

KENDİ BAŞINIZA YAPABİLECEKLERİNİZ

4C�hazı kend� başınıza tam�r etmeye kalkışmayınız 

çünkü kapağını açmanız durumunda elektr�k şokuna 

maruz kalab�l�rs�n�z.

4Herhang� b�r arıza durumunda satıcınız veya yetk�l� 

serv�s�n�zle �rt�bata geç�n�z.

4C�haza tekn�k müdahele mutlaka kal�fiye yetk�l� serv�s 

personel� tarafından yapılmalıdır.

4C�haz kuru b�r bezle tem�zlenmel�d�r. Herhang� b�r 

k�myasal madde kullanılmamalıdır.

TAŞIMA VE NAKLİYE

4C�haz dışarıdan herhang� b�r darbeye maruz 

kalmayacak ve sıvı g�r�ş�ne mahal vermeyecek şek�lde 

d�kkatle taşınmalıdır. 

4Uygunsuz taşıma sırasında oluşan arızalar garant� 

kapsamı dışındadır.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI

4Bu c�haz �nsan sağlığına zarar verecek herhang� b�r 

k�myasal veya b�yoloj�k madde �çermemekted�r. 
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CİHAZIN TANITIMI

A: LCD ekran, c�haz �le �lg�l� b�lg�ler� göster�r ve 

gerekt�ğ�nde ayar yapılab�lmes�ne olanak ver�r.

B: Butonlar, fonks�yonel butonlar ve alfa-numer�k tuş 

takımı olarak mevcuttur. 

       

            Ekran ışığı açıp-kapama butonu

       

            Menü butonu

            1 rakamı ve SOL butonu*

            3 rakamı ve SAĞ butonu*

                      Aşağı ve yukarı butonları

            0 rakamı ve uzun basıldığında "." butonu**

            

            Çıkış ve �şlem �ptal butonu

                       G�r�ş ve �şlem onaylama butonu

* Sadece bazı ayarlarda seçenekler arasında 

gez�n�rken kullanılır.

** Nokta �şaret� kullanılması gereken (IP g�b�) 

ayarlarda kullanılır. "." �şaret� çıkana kadar basılı 

tutulmalıdır.

C: Durum LEDler�, c�hazın durumu hakkında b�lg� 

ver�r.

         ENERJİ: Sürekl� yanan yeş�l led c�hazda enerj� 

         olduğunu (elektr�ğe bağlı olduğunu) göster�r.

         

         ARIZA: Sürekl� yanan sarı led c�hazın arızalı 

         olduğunu göster�r. Yanıp sönen sarı led �se

         c�hazda enerj� olmadığını göster�r.

         

         ALARM: Sürekl� yanan kırmızı led sensörler�n

         bel�rlenen değerler dışında sıcaklık veya nem 

         algıladığını göster�r.

D: Ethernet, I/O, sensör, USB g�r�şler�; SD card ve 

SIM card yuvaları mevcuttur. 

BAĞLANTILAR

ANA MENÜ

Ÿ C�haz çalışır durumdayken ekranda sürekl� olarak 

anlık sıcaklık, nem, tar�h ve saat b�lg�ler� görülür. 

Yukarı ve aşağı butonlarına basıldığında �se (Menüye 

g�r�lmeden) c�hazla �lg�l� b�lg�ler ve sayısal ver�ler 

görüntüleneb�l�r fakat bu b�lg�lere müdahale ed�lemez.

Ör: IP adres�, DHCP b�lg�s�, AHM b�lg�ler�, Bulut 

b�lg�ler�, c�hazın model�, tar�h, MAC adres�, Sıcaklık 

m�n-max değerler�, nem m�n-max değerler�.

Ÿ Ayarlara müdahale edeb�lmek �ç�n menü butonuna 

basılarak ş�fre g�r�lmel� ve g�r�ş butonuna basılmalıdır. 

Açılan yen� ekran anamenü ekranı olup başlıkları ve alt 

başlıkları aşağıdak� g�b�d�r:
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AB

C

D

Manyet�k
kapı kontağı

USB
SD

Card

Sensör

Ethernet
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TEMEL 

1. D�l
2. Saat d�l�m�
3. Varsayılan röle kontağı
4. Programlama ş�fres�
5. Kontrast
6. Saat
7. Tar�h

SENSÖR
1. M�n�mum sıcaklık
2. Maks�mum sıcaklık
3. Çarpan
4. Sapma
5. Sıcaklık alarm süres�
6. M�n�mum nem
7. Maks�mum nem
8. Çarpan
9. Sapma
10. Nem alarm süres�
11. Kapı alarm süres�

ALARM İZLEME
1. AHM 1 kullanımı
2. AHM 1 IP
3. AHM 1 port
4. AHM 1 hesap numarası
5. AHM 1 ön ek
6. AHM 1 rece�ver
7. AHM 1 adı
8. AHM 1 DNS
9. AHM 1 doma�n adı
10. AHM 1 doma�n port
11. AHM 2 kullanımı
12. AHM 2 IP
13. AHM 2 port
14. AHM 2 hesap numarası
15. AHM 2 ön ek
16. AHM 2 rece�ver
17. AHM 2 adı
18. AHM 2 DNS
19. AHM 2 doma�n adı
20. AHM 2 doma�n port
21. AHM cevap süres�
22. AHM mesaj per�yodu
23. Güç yok AHM per�yodu

BULUT
1. Bulut 1 kullanımı
2. Bulut 1 adı
3. Bulut 1 hesap numarası
4. Bulut 1 IP
5. Bulut 1 port
6. Bulut 1 DNS
7. Bulut 1 doma�n adı
  8. Bulut 1 doma�n port
9. Bulut 2 kullanımı
10. Bulut 2 adı
11. Bulut 2 hesap numarası 
12. Bulut 2 IP
13. Bulut 2 port
14. Bulut 2 DNS
15. Bulut 2 doma�n adı
16. Bulut 2 doma�n port
17. Bulut cevap süres�

18. Bulut mesaj per�yodu
19. Güç yok bulut per�yodu 

AĞ
1. DHCP
2.Stat�k IP
3.Gateway
4. Ağ maskes�
5. Saat güncelleme

LOG
1. Log per�yodu
2. Güç yok log per�yodu

RÖLE
1. Kontak modu
2. Kontrol ş�fres�

Ÿ Menü başlıkları arasında gez�n�rken aşağı ve yukarı 
butonları kullanılır. 

Ÿ Herhang� b�r başlığın altbaşlıkları görüntülenmek 
�sten�rse �lg�l� başlık ekrandayken g�r�ş butonuna 
basılır.

Ÿ Altbaşlıklar arasında gez�n�rken y�ne aşağı ve yukarı 
butonları kullanılır. Altbaşlıkların altında ayarlar 
görüntülen�r. Bu ayarlar 2 türlüdür:
1. Sab�t seçenekl� ayarlar 
2. Sayısal değer g�r�len ayarlar

Sab�t seçenekl� ayarlarda seçenekler arasında 
dolaşmak �ç�n 1 (SOL) ve 3 (SAĞ) butonları kullanılır. 
İstenen ayar seç�ld�kten sonra g�r�ş butonuna 
basılarak onaylanır. 
Sayısal değer g�r�len ayarlarda �se alfa-numer�k tuş 
takımı kullanılarak �sten�len değer g�r�l�r. IP adres�, 
gateway g�b� ayarlarda nokta �şaret�n� atlamak �ç�n 
G�r�ş butonuna basılır. Çarpan veya sapma g�b� 
ondalıklı değer g�r�lmes� gereken ayarlarda �se  "." 
(nokta) �şaret� kullanılması gerekt�ğ�nde 0 butonuna 
uzun basılarak "." �şaret� konulur. 

Bazı ayarlarda �se heksades�mal değerler g�rmek 
gerekl�d�r (Ör: AHM hesap no). Bu durumda �se alfa-
numer�k tuş takımının kullanılışı şu şek�lded�r:

1 butonuna uzunca basıldığında A,
2 butonuna uzunca basıldığında B,
3 butonuna uzunca basıldığında C,
4 butonuna uzunca basıldığında D, 
5 butonuna uzunca basıldığında E,
6 butonuna uzunca basıldığında F harfler� çıkacaktır.

Ÿ Ayarlarda değ�ş�kl�kler yapıldıktan sonra çıkış 

butonuna basılır, aşağıdak� ekran görünür:

Kayded�ls�n m�? 

X= Hayır  Enter= Evet 

Duruma göre �ptal veya g�r�ş butonlarına basılarak 

�şlem tamamlanır. 
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AYARLAR

TEMEL

SENSÖR

Sıra

1

2

3

4

5

6

7

Sıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ayar

DİL

SAAT DİLİMİ

VARSAYILAN RÖLE KONTAĞI

PROGRAMLAMA ŞİFRESİ

KONTRAST

SAAT

TARİH

Ayar

MİNİMUM SICAKLIK

MAKSİMUM SICAKLIK

ÇARPAN

SAPMA

SICAKLIK ALARM SÜRESİ

MİNİMUM NEM

MAKSİMUM NEM

ÇARPAN

SAPMA

NEM ALARM SÜRESİ

KAPI ALARM SÜRESİ

Açıklama

Türkçe veya İng�l�zce olarak seç�leb�l�r.

Bulunulan ülken�n saat d�l�m� seç�l�r. (Ör: Türk�ye �ç�n 
GMT +3'tür. 3 butonuna basılarak saat d�l�m� seç�lm�ş 
olur.

NC veya NO olarak seç�leb�l�r.

4 karakterl� b�r ş�fre bel�rlen�r. Ayarlar menüsüne 
g�rmek �ç�n kullanılır.

LCD ekran kontrastı ayarlanab�l�r. (0-63 arası)

C�hazın doğru b�r şek�lde data kaydetmes� �ç�n saat�n 
doğru g�r�lm�ş olması gerekmekted�r.  

C�hazın doğru b�r şek�lde data kaydetmes� �ç�n tar�h�n 
doğru g�r�lm�ş olması gerekmekted�r.

Açıklama

Sensörün algılaması �stenen en düşük sıcaklık 
değer� g�r�l�r. (-10ºC - 80ºC arası)

Sensörün algılaması �stenen en yüksek sıcaklık 
değer� g�r�l�r. (-10ºC - 80ºC arası)

Çarpan ve sapma değerler� kullanılarak c�hazın 
kal�brasyonu yapılır. (Çarpan: 0.5-2.00 arası, 
Sapma: [-20] - 20 arası b�r değer g�r�l�r.) 
Ekran değer�  =  (Gerçek değer  x  Çarpan) + Sapma

Sıcaklık, bel�rlenen sınır değerler dışına çıktığında, 
sesl� alarmın ne kadar süre sonra akt�f olacağı 
bel�rlen�r. (0-3600 san�ye arası) 

Sensörün algılaması �stenen en düşük nem değer� 
g�r�l�r. (%10 - %80 arası)

Sensörün algılaması �stenen en yüksek nem değer� 
g�r�l�r. (%10 - %80 arası)

Çarpan ve sapma değerler� kullanılarak c�hazın 
kal�brasyonu yapılır. (Çarpan: 0.5-2.00 arası, 
Sapma: [-20] - 20 arası b�r değer g�r�l�r.) 
Ekran değer�  =  (Gerçek değer  x  Çarpan) + Sapma

Nem, bel�rlenen sınır değerler dışına çıktığında, 
sesl� alarmın ne kadar süre sonra akt�f olacağı 
bel�rlen�r. (0-3600 san�ye arası) 

Sensörün takılı olduğu dolabın/odanın kapısının 
açık bırakılması hal�nde, sesl� alarmın ne kadar süre 
sonra akt�f olacağı bel�rlen�r. (0-3600 san�ye arası)

Varsayılan değer

Türkçe

3

NC

1234

42

-

-

Varsayılan değer

5

28

1.00

0.0

60

20

80

1.00

0.0

60

60
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ALARM İZLEME

Sıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ayar

AHM 1 KULLANIMI

AHM 1 IP

AHM 1 PORT

AHM 1 HESAP NO

AHM 1 ÖN EK

AHM 1 RECEIVER

AHM 1 ADI

AHM 1 DNS

AHM 1 DOMAIN ADI

AHM 1 DOMAIN PORT

AHM 2 KULLANIMI

AHM 2 IP

AHM 2 PORT

AHM 2 HESAP NO

AHM 2 ÖN EK

AHM 2 RECEIVER

AHM 2 ADI

AHM 2 DNS

AHM 2 DOMAIN ADI

AHM 2 DOMAIN PORT

AHM CEVAP SÜRESİ

AHM MESAJ PERİYODU

GÜÇ YOK AHM PERİYODU

Açıklama

C�haz herhang� b�r alarm haber alma merkez�ne 
bağlı olacaksa akt�f, olmayacaksa pas�f olarak 
seç�l�r.

C�hazın bağlı olduğu alarm haber alma merkez�ne a�t 
IP numarası g�r�l�r. 

Alarm haber alma merkez�n�n port numarası g�r�l�r.

Alarm haber alma merkez�n�n hesap numarası g�r�l�r.

Alarm haber alma merkez�n�n ön ek b�lg�s� g�r�l�r.

Alarm haber alma merkez�n�n rece�ver b�lg�s� g�r�l�r.

Alarm haber alma merkez�n�n adı g�r�l�r.

Akt�f veya pas�f olarak seç�leb�l�r. 

Alarm haber alma merkez�n�n doma�n adı g�r�l�r.

Alarm haber alma merkez�n�n doma�n port numarası 
g�r�l�r.

C�haz �k�nc� b�r alarm haber alma merkez�ne daha 
bağlı olacaksa akt�f, olmayacaksa pas�f olarak 
seç�l�r.

C�hazın bağlı olduğu 2. alarm haber alma merkez�ne 
a�t IP numarası g�r�l�r. 

2. alarm haber alma merkez�n�n port numarası g�r�l�r.

2. alarm haber alma merkez�n�n hesap numarası 
g�r�l�r.

2. alarm haber alma merkez�n�n ön ek b�lg�s� g�r�l�r.

2. alarm haber alma merkez�n�n rece�ver b�lg�s� g�r�l�r.

2. alarm haber alma merkez�n�n adı g�r�l�r.

Akt�f veya pas�f olarak seç�leb�l�r. 

2. alarm alma merkez�n�n doma�n adı g�r�l�r.

2. alarm haber alma merkez�n�n doma�n port 
numarası g�r�l�r.

(0 - 5000 arası b�r değer g�r�l�r.)

(10 - 600 arası b�r değer g�r�l�r.)

(10 - 600 arası b�r değer g�r�l�r.)

Varsayılan değer

Akt�f

0.0.0.0

0

Maks. 16 karakter

0

-

AHM 1

Pas�f

-

0

Akt�f

0.0.0.0

0

Maks. 16 karakter

0

-

AHM 2

Pas�f

-

0

1000

60

120
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BULUT

AĞ

Sıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Sıra

1

2

3

4

5

Ayar

BULUT 1 KULLANIMI

BULUT 1 ADI

BULUT 1 HESAP NO

BULUT 1 IP

BULUT 1 PORT

BULUT 1 DNS

BULUT 1 DOMAIN ADI

BULUT 1 DOMAIN PORT

BULUT 2 KULLANIMI

BULUT 2 ADI

BULUT 2 HESAP NO

BULUT 2 IP

BULUT 2 PORT

BULUT 2 DNS

BULUT 2 DOMAIN ADI

BULUT 2 DOMAIN PORT

BULUT CEVAP SÜRESİ

BULUT MESAJ PERİYODU

GÜÇ YOK BULUT PERİYODU

Ayar

DHCP

STATİK IP

GATEWAY

AĞ MASKESİ

SAAT GÜNCELLEME

Açıklama

C�haz herhang� b�r bulut ağına bağlı olacaksa akt�f, 
olmayacaksa pas�f olarak seç�l�r.

Bulut ağının adı g�r�l�r.

Bulut ağının hesap numarası g�r�l�r.

C�hazın bağlı olduğu bulut ağına a�t IP numarası 
g�r�l�r. 

Bulut ağının port numarası g�r�l�r.

Akt�f veya pas�f olarak seç�leb�l�r. 

Bulut ağının doma�n adı g�r�l�r.

Bulut ağının doma�n port numarası g�r�l�r.

C�haz �k�nc� b�r alarm bulut ağına daha bağlı 
olacaksa akt�f, olmayacaksa pas�f olarak seç�l�r.

2. bulut ağının adı g�r�l�r.

2. bulut ağının hesap numarası g�r�l�r.

C�hazın bağlı olduğu 2. bulut ağına a�t IP numarası 
g�r�l�r. 

2. bulut ağının port numarası g�r�l�r.

Akt�f veya pas�f olarak seç�leb�l�r. 

2. bulut ağının doma�n adı g�r�l�r.

2. bulut ağının doma�n port numarası g�r�l�r.

(0 - 5000 arası b�r değer g�r�l�r.)

(10 - 600 arası b�r değer g�r�l�r.)

(10 - 600 arası b�r değer g�r�l�r.)

Açıklama

Akt�f veya pas�f olarak seç�leb�l�r.

C�hazın bağlı olduğu ethernet ağına a�t stat�k IP 
b�lg�s� g�r�l�r.

C�hazın bağlı olduğu ethernet ağına a�t gateway 
b�lg�s� g�r�l�r.

C�hazın bağlı olduğu ethernet ağına a�t ağ maskes� 
b�lg�s� g�r�l�r.

Ethernet ağı üzer�nden ne kadar zamanda b�r saat 
güncellemes� alması �stend�ğ� bel�rleneb�l�r. 

Varsayılan değer

Akt�f

Datacenter 1

Maks. 8 karakter

0.0.0.0

0

Pas�f

-

0

Akt�f

Datacenter 2

Maks. 8 karakter

0.0.0.0

0

Pas�f

-

0

3000

60

180

Varsayılan değer

Akt�f

192.168.2.100

192.168.2.1

255.255.255.0

24
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LOG

Sıra

1

2

Ayar

LOG PERİYODU

GÜÇ YOK LOG PERİYODU

Açıklama

(10 - 3600 arası b�r değer g�r�l�r.)

(10 - 3600 arası b�r değer g�r�l�r.)

Varsayılan değer

60

120

RÖLE

Sıra

1

2

Ayar

KONTAK MODU

KONTROL ŞİFRESİ

Açıklama

NC veya NO olarak seç�leb�l�r.

4 hanel� b�r ş�fre bel�rlen�r. 

Varsayılan değer

NC

1234

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garant� süres�, malın tesl�m tar�h�nden �t�baren 
başlar ve 2 yıldır. 

2) Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı 
firmamızın garant�s� kapsamındadır. 

3) Malın garant� süres� �çer�s�nde arızalanması 
durumunda, tam�rde geçen süre garant� süres�ne 
eklen�r. Malın tam�r süres� 20 �ş gününü geçemez. Bu 
süre, mala �l�şk�n arızanın serv�s �stasyonuna, serv�s 
�stasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, 
bay��, acentası, tems�lc�l�ğ�, �thalatçısı veya �malatçısı-
üret�c�s�nden b�r�ne b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren başlar. 
Tüket�c�n�n arıza b�ld�r�m�n�; telefon, fax, e-posta, �adel� 
taahhütlü mektup veya benzer� b�r yolla yapması 
mümkündür. Ancak uyuşmazlık hal�nde �spat 
yükümlülüğü tüket�c�ye a�tt�r. Malın arızasının 10 �ş 
günü �çer�s�nde g�der�lmemes� hal�nde, �malatçı-üret�c� 
veya �thalatçı; malın tam�r� tamamlanıncaya kadar, 
benzer özell�klere sah�p başka b�r malı tüket�c�n�n 
kullanımına tahs�s etmek zorundadır. 

4) Malın garant� süres� �çer�s�nde gerek malzeme ve 
�şç� l �k,  gerekse montaj  hatalarından dolayı 
arızalanması hal�nde, �şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça 
bedel� ya da başka herhang� b�r ad altında h�çb�r ücret 
talep etmeks�z�n tam�r� yapılacaktır. 

5) Tüket�c�n�n onarım hakkını kullanmasına rağmen 
malın; 

- Tüket�c�ye tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren, bel�rlenen 
garant� süres� �ç�nde kalmak kaydıyla, b�r yıl �çer�s�nde; 
en az dört defa veya �malatçı-üret�c� ve/veya �thalatçı 
tarafından bel�rlenen garant� süres� �çer�s�nde altıdan 
fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan 
yararlanamamayı sürekl� kılması, 
- Tam�r� �ç�n gereken azam� süres�n�n aşılması , 
- F�rmanın serv�s �stasyonunun mevcut olmaması 
hal�nde sırayla satıcısı, bay��, acentes� tems�lc�l�ğ� 

�thalatçısı veya �malatçı-üret�c�s�nden b�r�s�n�n 
düzenleyeceğ� raporla arızanın tam�r�n� mümkün 
bulunmadığının bel�rlenmes� durumlarında tüket�c� 
malın ücrets�z değ�şt�r�lmes�n�, bedel �ades� veya ayıp 
oranda bedel �nd�r�m� talep edeb�l�r. 

6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garant� 
kapsamı dışındadır. 

7) Garant� Belges� �le �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar 
�ç�n Gümrük ve T�caret Bakanlığı Tüket�c�n�n 
Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğü'ne 
başvurulab�l�r. 


