6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin
arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren
başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından
istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) 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.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 yıldır.
2) Mala ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Emas A.Ş.’nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar
tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik
ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı
da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA
SATIŞ & PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

EMAS MAKiNA SANAYİ A.Ş.
EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım
Mustafa Kemal Bulvarı No: 13 45030
MANiSA Tel. : +90 236 213 00 21
Fax : +90 236 213 08 59
email: emas@emas.com.tr
www.emas.com.tr
Esentepe Mahallesi Kasap Sokak No:15/1
Şişli/İSTANBUL
Tel. : +90 212 370 14 00
Fax : +90 212 370 14 01
email: satis@emas.com.tr
www.emas.com.tr

SERVİS

STANDART
HAVLUPAN

EMAR A.Ş. SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Esentepe Mahallesi Kasap Sokak
No:15/1 Şişli/İSTANBUL
email: emar@emarservis.com.tr
www.emarservis.com.tr

E.C.A. Çağrı Merkezi: 444 0 322

İSTANBUL Tel: +90 212 370 13 22
ANKARA Tel: +90 312 492 04 47
İZMİR Tel: +90 232 449 06 51

EMAS A.Ş. ve EMAR A.Ş.

ELGİNKAN TOPLULUĞU KURULUŞLARIDIR.

KULLANMA VE
MONTAJ KILAVUZU
E.C.A. Çağrı Merkezi 444 0 322

Hava alma sırasında dikkatli olun. Hava ile birlikte sıcak su da çıkacak�r.
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Bu suyu toplamak için bir bez ve bir kap kullanın.
Sıcak su, 70°C ve üzeri sıcaklık, yanıklara sebep olabilir.
Havlupanın içindeki suyu boşaltmayınız. Havlupanın uzun süre kullanılmayacağı durumlarda, tesisa�n bakımında dahi,
içindeki suyun boşalmaması için havlupanınızın giriş ve çıkış vanalarını kapa�nız. Aksi takdirde havlupanınızın içinde
oluşabilecek korozyon havlupanınıza zarar verecek�r.
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TEMİZLİK
Havlupanınızı sadece nemli bezle temizleyiniz.
Pamuklu bez kullanılmalı, bulaşık teli vb. tel içeren bezler yüzeyleri çizdiğinden kullanılmamalıdır.
Yüzey temizleme tozları ve kimyasal içeren temizleyiciler kullanmayınız.
GARANTİ KAPSAMI
MONTAJ SETİ KUTU İÇERİĞİ
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DÜBEL
DIŞ KOVAN
KÜÇÜK VİDA
BÜYÜK VİDA
İÇ KOVAN
ÖN TUTUCU
CİVATA Ø8mm
ÖN KAPAK

Ürünün bakım ve kullanım şartlarında belir�len hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garan� kapsamı
dışındadır.
Nakliye, depolama ve kimyasal etkenlere dayalı arızalar garan� kapsamı dışındadır.
Termal sular, aşırı asidik ve korozif etkisi yüksek sulardan kaynaklı arızalar garan� kapsamı dışındadır.

GÜVENLİK BİLGİLERİI
DİKKAT Ürünün üzerine çıkmayınız, �rmanmayınız, çocukların �rmanmamasına dikkat ediniz.
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HAVLUPAN

Montaj ve kullanım talimatı
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DİKKAT Sıcak yüzey, 70°C ve üzeri sıcaklık yanıklara sebep olabilir.

Duvar bağlantısı
Montaj ve kullanım talimatı
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Fax : +90 236 213 08 59 email: emas@emas.com.tr
www.emas.com.tr
email : emar@emarservis.com.tr web: www.emarservis.com.tr
E.C.A. Çağrı Merkezi: 444 0 322
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20 iş günü
5 yıl

Cihazınızı yetkili bir tesisatçıya monte e�riniz.
Tesisat boruları içerisine kaçan cüruf, pislik vb. maddelerin havlupanı ve tesisa� �kayarak su sirkülasyonunu engellemesini
önlemek için bu maddelerin montaj öncesi temizlenmesi gerekmektedir.
Havlupanınızın maksimum çalışma sıcaklığı 95⁰C, maksimum çalışma basıncı 8 bar'dır. Daha yüksek sıcaklık ve basınçta
kullanmayınız.
Havlupanınızı termal, aşırı asidik ve korozif etkisi yüksek olan sularda kullanmayınız.
Havlupanınız tesisata bağlandıktan ve devreye alındıktan sonra havlupan içinde hava oluşabilir. Havlupan içinde hava
birikmesi ısınma problemlerine yol açar. Tornavida veya purjör anahtarı ile purjör tapasını gevşeterek bir bez ve kap
yardımıyla havlupanın içindeki havayı boşal�nız. Purjör deliğinden kesin�siz su gelmeye başlayınca, purjör tapasını anahtar
ile kapa�nız.

Havlupan
E.C.A.

BAKIM VE KULLANIM ŞARTLARI

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2) Malın tüke�ciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6) Malın, 6502 sayılı Tüke�cinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile �cari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda
ortaya çıkan hasar ve arızalar,
Mala yetkisiz kişiler tara�ndan bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garan� sona erecek�r.
Garan� uygulaması sırasında değiş�rilen malın garan� süresi, sa�n alınan malın kalan garan� süresi ile sınırlıdır.

Kuru, ve güneş görmeyen alanda muhafaza edilmelidir.
Su, nem ve rutube�en korunmalıdır.
Yağ buharı, kimyasal buharı olan alanlarda depolanmamalıdır.
Yatay is�ﬂeme yapılmalıdır.
Maksimum is�f adedi 20 ka�r.
Ürün ağırlıkları 2kg ile 20kg arasında değişmektedir. Taşırken belinize dikkat ediniz.
Taşıma ve montaj sırasında havlupan darbe ve çarpmalara karşı korunmalıdır.
Duvara montaj aksesuarı ambalajın içinde havlupanınızla birlikte verilmektedir.

Emas A.Ş. tara�ndan verilen bu garan� E.C.A. marka havlupanların normal dışı kullanımından doğacak arızaların giderilmesini kapsamaz.
Aşağıda belir�len hususlar garan� kapsamı dışında olup arızaların giderilmesi belirli bir ücret karşılığında yapılır.

DEPOLAMA ve TAŞIMA TALİMATI

