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EN / Introduction & Instructions For Use
1. Installation information on the products should be examined.
2. Installation should be performed by certified installers to be recommended by the authorized dealers or designated by our company.
3. When the products contain water, the ambient temperature of the

PRODUCT / MALIN
Type / Cinsi
WC / Klozet, Basin / Lavabo, Cistern / Rezervuar
Brand / Markası
Model / Modeli
Banderol and Serial No / Bandrol ve Seri No
Delivery Date and Place / Teslim Tarihi ve Yeri
Guarantee Period / Garanti Süresi
Maximum Repair Period / Azami Tamir Süresi

products is required to be kept above freezing temperature. Otherwise, cracks may occur in the products due to freezing.

:
: ECE
:
:
:
: 10 yıl
: 20 gün

SATICI FİRMANIN
Ünvanı
:
Merkez Adresi
:
Telefon
:
Fax
:
Fatura Tarih ve No :

4. During installation, any materials that expand while setting, such as
cement, plaster, etc. should not be used.
5. The products should absolutely not be used in case of detecting
any breaks, cracks, etc. in any ways or for any reasons on the products. Under such circumstances, the products should always be re-

agents that are not acidic (spirit of salt, thinner, acetone, etc.) or
abrasive, in order to prevent any stains caused by the sediments
and foreign substances from the indoor installations, water supply
from mains supply and the water tank. Permanent stains may form
on ceramic surfaces that are cleaned for a long time.
8. Cleaning agents that are acidic (spirit of salt, thinner, acetone, etc.)
or contain abrasive powders and rough cleaning tools (steel wool

WARRANTY CERTIFICATE

tallic surfaces. The most suitable material during cleaning is a soft
cotton cloth.

10 YEARS
WARRANTY

9. The tests for the rimless toilet bowl have been made as adjusted
for 4 lt. Under conditions other than this, your product may splash
water or you may experience function problems with your product.

injuries during use.

As a result of the connection of the flush toilet bowl outside of

be cleaned with a soft cloth and a soap based cleaning agent.

GARANTİ BELGESİ ve
KULLANMA KILAVUZU

sponge, Scotch, etc.) may cause abrasions and scratches on me-

placed by a new product. Such circumstances may lead to serious

6. The products, especially the decorated and colored surfaces, should

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmzası - Kaşesi

7. The products should be cleaned regularly with liquid cleaning

the catalog dimensions, your product may splash water or you may
experience function problems with your product.

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı
27.01.2014-129532 (WC/Klozet)
27.01.2014-129533 (Basin / Lavabo)
27.01.2014-129534 (Cisten / Rezervuar)

Belgenin Geçerlilik Tarihi

27/01/2016

Bu Belge;
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa ait
Garanti Belgesi Yönetmeliği Esasları
Dikkate Alınarak Hazırlanmıştır
www.ece.com.tr

Garanti Şartları

Garanti Şartları

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Haller

TR / Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

1.

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 15 yıldır.

5.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

1.

1.

Ürün üzerindeki montaj bilgileri incelenmelidir.

Teslim tarihi faturada gösterilen tarihtir. Ürün beraberinde veri-

6.

Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belilenen garanti

Ürün montajında, ürün ile birlikte verilen veya tavsiye edilen yan malzemelerin kullanılmaması,

2.

2.

Ürünün teknik katalog ve kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı olarak montajından ve kullanılmasından kaynaklanan arızalar,

Montaj yetkili satıcıların tavsiye edeceği belgeli veya firmamızın belirlediği tesisatçılar tarafından yapılmalıdır.

3.

3.

Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma veya depolanması sırasında iyi
korunmamasından dolayı meydana gelebilecek hasarlar,

Ürünlerin içinde su bulunduğunda ürünlerin bulunduğu ortam sıcaklığının suyun donma sıcaklığının üstünde olması gerekmektedir. Aksi
halde ürünlerde don etkisiyle çatlamalar olabilir.

4.

Asitli ve aşındırıcı toz içeren temizleyiciler veya sert temizlik araçları (tel sünger vb.) ile silinen ürünlerin yüzeylerinde oluşan hasarlar,

4.

Montaj esnasında çimento, alçı, vb. donarken genleşen malzemeler
kullanılmamalıdır.			

5.

Yetkisiz kişilerce yapılan hatalı montaj, bakım, onarım ve demontaj nedeniyle
oluşan arızalar

5.

Ürünlerin üzerinde, hangi şekilde veya hangi nedenle olursa olsun kırık, çatlak vb. durum tespit edildiğinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu
durumda ürünler yenisi ile mutlaka değiştirilmelidir. Bu durum kullanım
sırasında ciddi yaralanmalara neden olabilir.

6.

Ürünlerin, özellikle dekorlu ve renkli yüzeyleri yumuşak bir bez ve sabun
esaslı bir temizlik ürünü ile yapılmalıdır.

7.

Bina içi tesisat, şebeke suyu ve su deposundan gelen tortu ve yabancı
maddelerin seramik yüzeyinde leke bırakmaması için düzenli olarak asit
(tuz ruhu, tiner aseton vb.) ve aşındırıcı malzeme içermeyen sıvı temizlik
maddeleri ile temizlenmelidir. Uzun süre temizlenmeyen seramik yüzeylerde kalıcı izler oluşabilir.

8.

Asitli (tuz ruhu, tiner aseton vb.) ve aşındırıcı toz içeren temizleyiciler ve
sert temizlik araçları (Tel, sünger Scotch vb.) metalik yüzeylerde aşınmalara ve çizilmelere neden olabilir. Temizlik esnasında en uygun kullanım
malzemesi yumuşak yapılı pamuklu bir bezdir.

9.

Kanalsız klozete ait testler 4 lt ye ayarlı olarak yapılmıştır. Bunun dışındaki koşullarda ürününüz su sıçratabilir ya da ürününüzde fonksiyon sorunu yaşanabilir. Gömme rezervuarın katalog ölçüsü dışında bağlanması
sonucu ürününüz su sıçratabilir ya da ürününüzde fonksiyon sorunu
yaşanabilir.

2.
3.

len yardımcı malzemeler için garanti süresi 2 yıldır.

süresi içerisinde kalmak kaydı ile bir yıl içerisinde; aynı arıza-

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın ga-

nın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtden fazla

rantisi kapsamındadır.			

meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde

arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu

geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla

arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

20 iş günüdür.

Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyo-

7.

Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

nuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,

8.

Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut

6.

Montajda çimento, alçı, vb. donarken genleşen malzemeler kullanılması

bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisin-

olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği,

7.

den birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının

ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği

Seramik ürünlerinin termal şoklara (çok aşırı sıcak su dökülmesi) maruz kalması.		

15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici

raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,

veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özel-

durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iade-

liklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek

si veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

zorundadır.
4.

Malın garanti süresi içerinde, 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.

9.

Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi

YETKİLİ SERVİSLER

ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel

http://www.ece.com.tr/sertifikalar-720_tr_lc.html

Müdürlüğü’ ne başvurabilirler.

adresinden yetkili servis telefon ve adres bilgilerine ulaşabilirsiniz.

