TEK GÖZLÜ / 2 GÖZLÜ / 3 GÖZLÜ
JUMBO SIVAALTI TAVAN TİPİ
DİJİTAL SENSÖRÜ
360° DIJITAL SENSOR

Uyarı Kullanma kılavuzunu okumadan
cihazın kurulumunu yapmayın

ISO 9001 : 2015

garanti

(Tek gözlü)
(2 gözlü)
(3 gözlü)

www.netelsan.com.tr

KULLANMA KILAVUZU

H.M.GRN.00014_R01

yıl
TS EN 60669-2-1

• Ev sigortası arızalıdır.
• Devrede değildir.
• Şebeke giriş hattında kısa
devre vardır.
• Sigortayı değiştirin
• Şebeke şalterini açın; kablo
voltmetre ile kontrol edin.
• Bağlantıları kontrol edin.

Cihaz devreye
girmiyor.
• Gün ışığı ayarı yanlış
yapılmıştır.
• Ampul arızalıdır.
• Elektrik şalteri KAPALIdır.
• Ev sigortası arızalıdır.
• Yeniden ayarlayın.
• Ampulu değiştirin.
• Şalteri açın.
• Sigortayı değiştirin.

Cihaz sönmüyor.
• Algılama alanında sürekli
hareket mevcuttur.
• Algılama alanını kontrol edin.

Cihaz herhangi bir
hareket algılamadan
lambayı yakıyor.
• Cihaz sabit monte
edilmemiştir.
• Sizin farkedemediğiniz
fakat sensörün algıladığı
hareketler olabilir (duvarın
arkasında oluşan hareket
lambaların hemen yanındaki
küçük bir objenin hareketi v.s.)
• Gövdeyi sıkı şekilde monte
edin.

Cihaz hareket
olmasına rağmen
lambayı yakmıyor.
• Sensörün algılama
hassasiyetinden daha hızlı
bir hareket olmuştur
• Algılama alanını kontrol edin.

Sigorta atıyor.
• Muhtemelen bağlantı hatası
var demektir.
• Tesisatınızı gözden geçiriniz.

Elektrik verildiğinde • Muhtemelen bağlantı hatası
lamba yanıp sönüyor. var demektir.
• Tesisatınızı gözden geçiriniz.
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Üretici Firma: Merkez
NETELSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SİS. SAN. TİC. AŞ
Merkez & Fabrika ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Cd. No:4 Sincan / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: (0.312) 257 11 63-64-65 • Fax: (0.312) 257 07 50

Satıcı Firma
Mamülün Satış Tarih
Fatura Tarih ve No
Seri No

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 09.12.2009-76519
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca, T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir . Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın
satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar
benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde
farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
- Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesı temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında
tüketici malın ücretsiz değiştirilmesi, bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilirler.

Azami Tamir Süresi : Otuz İş Günü

:

Mamülün Modeli

• Algılama alanını kontrol edin.

Garanti Süresi

GİDERİLMESİ

Mamülün Tipi

MUHTEMEL SEBEPLERİ

: 360º Dijital Sensörü

ARIZA

: S 20300 sıvaaltı

Cihazın gerilim
beslemesi yok

Mamülün Cinsi

MONTAJ ESNASINDA OLUŞABİLECEK ARIZALARI
GİDERİLMESİ TALİMATI

Mamülün Markas› :

12m

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜN
DEĞİŞİM
DESTEĞİ
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