GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR
1-Taşıma sırasında ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.
2-Ürünlerin, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun süre
kalmasından dolayı kaynaklanan yüzey bozulmaları.
3-Yetkisiz kişilerce kullanma yerlerinde yapılan hatalı montajdan
meydana gelen arızalar.
4-Yeni inşaatlarda tesisatın temizlenmeden ürünlerin monte edilmesi
sonucunda, inşaat artıklarının meydana getirdiği arızalar.
5-Ürünlerin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
6-Asit ve aşındırıcı toz veya sıvı ihtiva eden temizlik maddeleri ile yapılan
temizleme sonucundaki yüzey bozulmaları.
7-Ürünlerin yetkisiz onarım birimleri tarafından demonte edilmesi.
8-Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçalar nedeni ile ürün özelliğinin
bozulması.
9-Ürünlerin şebeke basıncı 5 bar'ın üzerinde olan tesisatta, basınç
düşürücü bağlanmadan kullanılması.
10-Ürünlerin şebeke su veya ortam sıcaklığı 5 °C ile 65 °C arasında
kullanılmaması ve don olayı sonucu meydana gelecek arızalar.
11-Pilli ürünlerde pilin arıza dışı normal olarak tüketilmesi.
12-Elektrikli ürünlerde ürünün 220V 50Hz şebeke gerilimi dışında
çalıştırılması.
13-Ürünün kullanıldığı ortamın asit ve aşındırıcı toz veya sıvı içeren
temizlik ürünleri ile temizlenmesi sonucu ortaya çıkan buharın yetersiz
havalandırma nedeniyle ürünün kaplamasında meydana getireceği
bozulmalar.
14-Pilli ürünlerin orjinal pil dışındaki herhangi bir pil ile çalıştırılması.
15-Ürünün hatalı veya sert kullanılması ya da kullanıcı hatası sonucu
oluşacak arızalar.
16-Ürünün tesisattan gelen taş partikülleri, çamur, çapak, kum vb.
etkilerle veya kireçlenme nedeniyle oluşan arızalar.
17-Ürünün normal çalışma basıncı 0.5-5 bar arasında çalıştırılmaması
sonucu oluşan arızalar.
18-Atmosferik olay sonucu veya ürünlerin dış ortamda kullanımı
sonucu oluşabilecek hasarlar.

1-Garant� süres�, ürünün tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar. Krom kaplı ürünler
m�n�mum 5 yıl; d�ğer kaplamalı ürünler 2 yıl garant�l�d�r.
2-Mala �l�şk�n tanıtma ve kullanma kılavuzunda göster�ld�ğ� şek�lde kullanılması ve
E.C.A. yetk�l� serv�s çalışanları dışındak� şahıslar tarafından bakım, onarım veya
başka b�r nedenle müdahale ed�lmem�ş olması şartıyla, malın bütün parçaları dah�l
olmak üzere tamamını; malzeme, �şç�l�k ve üret�m hatalarına karşı malın tesl�m
tar�h�nden �t�baren yukarıda bel�rt�len süre kadar garant�l�d�r.
3-Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüket�c�, 6502 sayılı Tüket�c�n�n
Korunması Hakkında kanunun 11’�nc� maddes�nde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme ,
b) Satış bedel�nden �nd�r�m �steme,
c) Ücrets�z onarılmasını �steme ,
d) Satılanın ayıpsız b�r m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme,
haklarından b�r�n� kullanab�l�r.
4-Tüket�c�n�n bu haklardan ücrets�z onarım hakkını seçmes� durumunda satıcı;
�şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� veya başka herhang� b�r ad altında h�çb�r
ücret talep etmeks�z�n ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüket�c�, ücrets�z onarım hakkını üret�c� veya �thalatçıya karşı da kullanab�l�r. Satıcı,
üret�c� ve �thalatçı, tüket�c�n�n bu hakkını kullanmasından mütesels�len sorumludur.
5-Tüket�c�n�n, ücrets�z onarım hakkını kullanması hal�nde malın;
a) Garant� süres� �ç�nde tekrar arızalanması,
b) Tam�r� �ç�n gereken azam� süren�n aşılması,
c) Tam�r�n�n mümkün olmadığının, yetk�l� serv�s �stasyonu, satıcı, üret�c� veya
�thalatçı tarafından b�r raporla bel�rlenmes�,durumlarında;
Tüket�c� malın bedel �ades�n�, ayıp oranında bedel �nd�r�m�n� veya �mkan varsa
malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� satıcıdan talep edeb�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n
taleb�n� reddedemez. Bu taleb�n yer�ne get�r�lmemes� durumunda satıcı, üret�c� ve
�thalatçı mütesels�len sorumludur.
6-Ürünün garant� süres� �çer�s�nde arızalanması durumunda, tam�rde geçen süre
garant� süres�ne eklen�r. Ürünün tam�r süres� en fazla 20 �ş günüdür. Bu süre, ürüne
�l�şk�n arızanın serv�s �stasyonuna, serv�s �stasyonunun olmaması durumunda,
ürünün satıcısı, bay�, acentes�, tems�lc�l�ğ�, �thalatçısı veya �malatçısı-üret�c�s�nden
b�r�s�ne b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren başlar. Tüket�c�n�n arıza b�ld�r�m�n�; telefon, faks,
e-posta, �adel� taahhütlü mektup veya benzer� b�r yolla yapması mümkündür.
Ancak, uyuşmazlık hal�nde �spat yükümlülüğü tüket�c�ye a�tt�r. Ürünün arızasının 10
�ş günü �çer�s�nde g�der�lememes� hal�nde, �malatçı-üret�c� veya �thalatçı ürünün
tam�r� tamamlanıncaya kadar, benzer özell�klere sah�p başka b�r ürünü tüket�c�n�n
kullanımına tahs�s edecekt�r.
7-Garant� kapsamında değ�şt�r�len ürünün garant� süres�, satın alınan ürünün kalan
garant� süres� �le sınırlıdır.
8-Tüket�c�, garant�den doğan haklarının kullanılması �le �lg�l� olarak çıkab�lecek
uyuşmazlıklarda yerleş�m yer�n�n bulunduğu veya tüket�c� �şlem�n�n yapıldığı
yerdek� Tüket�c� Hakem Heyet�ne veya Tüket�c� Mahkemes�ne başvurab�l�r.
9-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
başvurab�l�r.
10-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan hasar ve arızalar garant� kapsamı dışındadır.

BATARYALAR VE ARMATÜRLER
TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ
Genel Dağıtım:
ELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.
KEMERALTI CAD. ÜMMEHAN NO:17 Kat:2
34425, Karaköy İSTANBUL
Tel : (0212) 705 51 00
Fax: (0212) 249 90 91
Web : http://www.eca.com.tr

İMALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : VALFSEL ARMATÜR SANAYİ A.Ş.
ADRESİ : O.S.B. 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Atatürk Bulv. No:12 45030
Yunusemre / MANİSA
TEL
: (0.236) 233 05 88 (PBX)
FAKS
: (0.236) 233 06 42
İNTERNET: www.valfsel.com.tr

Servis ve Müşteri Hizmetleri:
EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

E-posta: valfsel@valfsel.com.tr

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmzası ve kaşesi

ÜRÜNÜN

CİNSİ:
MARKASI:
MODELİ:
TESLİM TARİHİ VE YERİ:
AZAMİ TAMİR SÜRESİ:
GARANTİ SÜRESİ:

BATARYALAR (Sıhhi Tesisat)
E.C.A.
20 İş Günü
Krom kaplı tek kumandalı ürünler
Krom kaplı çift kumandalı ürünler
Krom kaplı musluklar
Diğer kaplamalı ürünler
İç takımlar
Duş sistemleri
Aksesuarlar
Tamamlayıcı ürünler
Fotoselli ürünler
Termostatik ürünler
Zaman ayarlı ürünler

20 yıl
20 yıl
20 yıl
2 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl

SERVİS ve MÜŞTERİ HİZMETLERİ
EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ A.Ş.
Tüketici Danışma Hattı Tel: 444 0 322
SATICI FİRMANIN
ÜNVANI:
ADRESİ:
TEL & FAKS:
FATURA TARİH VE NO:
KAŞE, TARİH, İMZA:
Bu bölüm satıcı tarafından mutlaka doldurulmalıdır.

email : elmor@elmor.com.tr

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
iSTANBUL BÖLGE ŞEFLİĞİ:
Esentepe Mah. Kasap Sok. No.15/1
Şişli-İSTANBUL
Tel :(0212) 370 13 22
Faks:(0212) 370 13 23

İZMİR BÖLGE ŞEFLİĞİ:
1348Sokak Keremoğlu İş Merkezi
No: 2/E Yenişehir-İzmir
Tel :(0232) 449 06 51- 458 23 51
Faks:(0232) 449 06 52

ANKARA BÖLGE ŞEFLİĞİ:
Turan Güneş Bul.No:67 Kat:2
Çankaya - ANKARA
Tel :(0312) 492 04 47
Faks :(0312) 491 04 28

ANTALYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ:
Mehmetçik Mah.Aspendos Blv. No:97/A
ANTALYA
Tel
:(0242) 311 66 36
Faks :(0242) 312 63 20

Web : http://www.ecaservis.com.tr

Email

:emar@emarservis.com.tr

HOLLANDA

NORVEÇ
FRANSA

RUSYA

UKRAYNA

İNGİLTERE

FİNLANDİYA

KANADA
A.B.D

Bu kılavuz geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır

ALMANYA

TAVSİYELER

Montajdan Önce:

Bağlantı noktalarında bir sızdırma varsa bağlantıyı sızdırmaz hale getirmek için uygun montaj

•Armatürünüzü yerine monte etmeden önce kılavuzunu inceleyiniz.

yapınız. Sızdırmazlık kontrolü yapılmadan armatürü kullanmayınız.

•Armatür ile beraber gelen garanti kartını, armatürünüzü satın aldığınız bayiye mutlaka
imzalatınız.

Kullanım esnasında:

•Kılavuzunuzu armatürünüzün garanti süresince saklayınız.

•Armatürünüzü sabunlu bez ile silip, kuru bez ile kurulamanız temizlik için yeterlidir.

•Armatürünüzü monte edileceği yere kadar orijinal ambalajında saklayınız.

•Armatür yüzeylerini temizlemek için aşındırıcı ve sert malzemeler içeren bir yüzü yeşil süngerl-

•Eğer şebeke basıncı 5 bar'ın üzerinde ise uzun süre bu basınçta çalışma armatürünüzün

eri veya bulaşık tellerini, asit içeren temizlik maddelerini kullanmayınız.

ömrünü kısaltır. Bu nedenle tesisat girişine E.C.A basınç düşürme regülatörü kullanınız.

•Armatürlerinizi altı ayda bir kez veya gerektiğinde gazyağı ile ıslatılmış yumuşak bir bezle

(G½" Tesisat için ürün kodu 602111004)

siliniz.

•Armatürünüzü bağlayacağınız tesisatın girişine E.C.A filtre monte ediniz.

•Her türlü çevre şartlarından ve kullanma hatalarından doğabilecek arızalarda, ürün özelliğinin

(G½" Tesisat için ürün kodu 601010001)

bozulmaması için orijinal E.C.A yedek parçaları kullanınız.

•Armatürünüzü tesisata bağlamadan önce bir miktar su akıtarak boruların içini temizleyiniz.
•Lavabo ve eviye musluklarını tesisata bağlamak için E.C.A Filtreli Ara Musluk kullanınız.

Sorun Giderme:

(Ürün kodu 102111066)

Bataryadan su akmıyor veya az akıyorsa;

•Krom kaplı armatürleri kaplıca vb. yerlerde kullanmayınız.

•Evdeki diğer bataryaları açarak suyun kesik olup olmadığını veya az akıp akmadığını kontrol

•Armatürünüzü inşaat halindeki binalarda uzun süre takılı olarak bırakmayınız. İnşaat harcı, kireç

ediniz.

vb. malzemeler armatür üzerine dökülebilir. Ayrıca hava içerisinde bulunan kimyasal maddeler,

•Su çıkış ağzındaki perlatör grubunu söküp bol su ile yıkayarak temizleyiniz ve yeniden takınız.

havanın nemi ile birleşerek armatür yüzeyinde bozulmalar meydana getirebilir. Eğer inşaat

•Sıcaklık ayar volanını (termostatik ünite grubunu) önce 20°C ve daha sonra 50°C konumuna

sırasında bu tür malzemeler armatür üzerine düşmüş ve yapışmış ise sert cisimler kullanarak

getirerek her iki konumda da yeterli su geldiğini görünüz. Her iki konumdaki veya konumlardan

kazımayınız.Armatür inşaat halindeki binalarda uzun süre kalacaksa armatürün üzerine torba

herhangi birindeki su akış miktarı yeterli değilse; ana vanadan suyu keserek, bataryayı

geçirerek ortamdan izole ediniz.

arkasındaki somunlar vasıtasıyla duvar tesisatından sökünüz. Somunlar içerisindeki filtreli

•Armatürünüz çevre sıcaklığı 5°C ile 65°C arasında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle 5°C

contayı çıkararak bol su ile yıkayıp yerine yerleştiriniz. Bataryayı duvar tesisatına yeniden

'nin altındaki çevre koşullarında armatürünüzün don olayından etkilenmemesi için gerekli önlem-

takınız.

leri alınız.

•Sorun hala giderilememiş ise E.C.A Yetkili Servisine müracaat ediniz.

Montaj Esnasında:
•Armatürünüzün montajı sırasında armatürünüzün yüzeylerine çıplak anahtar, özellikle de boru
anahtarı temas ettirmeyiniz.
•Banyo, lavabo ve eviye bataryalarının duvara montajının kolay ve düzgün olması için boru
tesisatlarının döşenmesi esnasında montaj şablonu kullanınız.
•Lavabo ve eviye bataryalarının esnek bağlantı hortumlarını gövdeye montaj ederken kesinlikle
anahtar kullanmayınız. Hortumların gövdeye giren uç kısmında bulunan sızdırmazlık elemanı
(O-ring) sızdırmazlık için yeterlidir. Hortumların gövdeye uygun bir şekilde montaj edildiğinden
emin olunuz.
•Armatürlerinizi tesisata bağladıktan sonra vanayı açıp armatürün bağlantı noktalarında sızdırmazlık olup olmadığını gözlemleyiniz.

Su sıcaklığı çok değişiyor veya istenen değerde akmıyorsa;
•Sıcak su kaynağının (kombi, şofben, termosifon, boyler vb.) gerekli
sıcaklıkta suyu temin edip etmediğini evdeki diğer bataryalar vasıtası ile
kontrol ediniz.
•Ana vanadan suyu keserek, bataryayı arkasındaki somunlar vasıtasıyla
duvar tesisatından sökünüz. Somunlar içerisindeki filtreli contayı çıkararak
bol su ile yıkayıp yerine yerleştiriniz. Bataryayı duvar tesisatına yeniden
takınız.
•Sorun hala giderilememiş ise E.C.A Yetkili Servisine müracaat ediniz.
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İdeal Çalışma Şartları:
Çalışma basıncı: 3bar
Çalışma sıcaklığı: 42°C
Akustik sınıfı: GR I
Debi sınıfı: B

Ürünlerin Teknik Resim ve Yedek Parça Kataloglarına www.ECA.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

