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Kullanma talimatları 



  Genel Uyarı

1 pil kadmiyum içerir 
2 pil cıva içerir 
3 pil kurşun içerir 

• Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir 
(güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların cihazı tek başlarına kullanma-
larına izin vermeyin. Cihazı sadece kılavuzunda gösterildiği gibi 
kullanın aksi taktirde bir elektrik çarpması riskine maruz kalabilirsiniz..
• Pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Pilleri doğru 
taktığınızdan emin olun. Boş veya hasarlı piller deriye temas etmeleri 
halinde yanıklara neden olabilirler. Gerekirse, yeterli koruma sağlamak 
için eldiven giyin.
• Cihazı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Sadece içinden çıkan güç 
kaynağını veya tavsiye edilen türde pilleri kullanın. Cihazı veya pilleri 
kısa devre yapmayın veya onları ateşe atmayın. Aşırı ısı veya yanlış 
kullanım, kısa devreyi, yangını veya bir patlamayı tetikleyebilir.
•Cihazı sökmeyin. Bir arızanın olması durumunda, lütfen satıcınıza 
başvurun. Bayi, Servis Merkezi ile bağlantı kurar ve gerekirse cihazı 
tamir edilmesi için gönderebilir.
•Sadece önerilen pilleri kullanın. Zayıf veya boş pilleri her zaman tam 
kapasitedeki yeni komple pil seti ile değiştirin. Farklı markalara ait veya 
farklı kapasitelere sahip pilleri kullanmayın. Cihaz uzun bir süre 
kullanılmadığında piller üniteden çıkarılmalıdır.

         AB uygunluk beyanı
•Bresser GmbH, yürürlükteki kurallara ve ilgili standartlara uygun olarak 
bir 'Uygunluk Beyanı' yayınlamıştır. Bu istenilen her an görüntülenebilir.

        Elden çıkarma
Ambalaj malzemelerini çeşitlerine göre örneğin kağıt veya karton gibi 
uygun şekilde atın. Uygun yok etme için yerel atık bertaraf servisinize 
veya çevresel yetkilinize başvurun.
• Elektronik cihazları evsel atıklarla beraber atmayın! Atık elektrikli
ve elektronik ekipmanlar ile ilgili olarak Avrupa Parlamentosunun 
2002/96/EC sayılı direktifine ve onun Alman hukukuna uyum için 
yapılan değişikliklerine göre kullanılan elektronik cihazlar ayrı ayrı 
toplanmalı ve çevre dostu bir şekilde geri dönüştürülmelidir.
• Piller ve şarj edilebilir, piller ile ilgili yönetmeliklere uygun şekilde 
onların normal evsel atıklarla birlikte atılması açıkça yasaklanmıştır. 
Lütfen, tüm pilleri kanunun gerektirdiği şekilde yerel toplama 
noktasında ya da kendi piyasasında elden çıkardığınızdan emin olun. 
Evsel atığın içine karıştırma pil yönetmeliğini ihlal eder.
•Toksin içeren Piller bir işaret ve kimyasal sembol ile işaretlenirler.



Garanti ve garanti süresi uzatma
Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren iki yıldır. Satın alma 
belgenizi saklayınız.

Eğer cihazınızla ile ilgili sorunlarınız varsa, öncelikle müşteri 
hizmetlerimizle irtibata geçiniz. İlk önce telefonla bize danışmadan 
önce herhangi bir ürün göndermeyin. Cihazınızla ilgili birçok problem 
telefonda çözümlenebilir. Sorunun telefonla çözülememesi 
durumunda, biz cihazınızın tamir edilmesi için taşıması ile ilgileniriz. 
Eğer sorun garanti bittikten sonra oluşursa ya da bizim garanti koşulları 
kapsamında değilse, onarım maliyetleri ile ilgili ücretsiz bir tahmin 
alabilirsiniz.

Servis Yardım Hattı: +90 212 292 24 24

Herhangi bir iade için önemli bilgi:
Cihazın taşıma sırasında zarar görmesini önlemek için orijinal 
ambalajında dikkatli şekilde paketlenmiş olarak geri gönderildiğinden 
emin olun. Ayrıca, cihazın faturasını (veya kopya) ve arızanın 
açıklamasını da ekleyin. Bu garanti, yasal haklarınızdan herhangi bir 
kısıtlama anlamına gelmez.
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