PARÇALAR-MONTAJ

OLASI SORUNLAR/ÇÖZÜMLERİ

1

Sorun

Neden

2

Ürün düz
durmuyor

Ürünün zemini düz olmaya- Ürünün ayaklarının bastığı zemini
bilir.
düzeltin. Ürünün yerini değiştirin.

Ürün çalışmıyor

Ampulü takılmamış olabilir.

Ürün çalışmıyor

Ürünün yanında bulunan
Ürünün yan tarafındaki açma düğaçma düğmesi kapalı olabi- mesini açık konuma getiriniz.
lir

Ürün çalışmıyor

Ürün içerde insan var olduğu için çalışmıyor olabilir.

Ürün insan varken çalışmaz. Ürünün bulunduğu ortama içerisine
cep telefonu koyarak kamera çekimi ile kontrol ediniz.

Ürün çalışmıyor

Ürüne elektrik gelmiyor
olabilir.

Teknik servis tarafından ürüne
elektriğin gelip gelmediği kontrol
edilmelidir.

Ürün çalışmıyor

Ürünün açma kapama
düğmesi yanında bulunan
sigorta atmış olabilir.

Üründe güvenlik amacıyla bulunan
sigorta aşırı elektrik akımı nedeniyle atmış ise değiştirilmesi gerekebilir.

Ürün çalışmıyor

Varlık sensörleri devre dışı
olabilir

Varlık sensörlerinin ayarlarını kontrol ediniz. Varlık sensörlerinin
devrede olması gerekir.

Ürün çalışmıyor

Ürünün ampulünü yöneten
adaptör bozulmuş olabilir.

Bu adaptör bozulmuş ise değiştirilmesi gerekebilir.

Ürün çalışmıyor

Ürünün içindeki bağlantı
kablolarında bir temassızlık
olabilir

Ürün içerisindeki bağlantı kablolarının kontrol edilmesi gerekir

Ürün çalışmıyor

Varlık dedektörü bozulmuş
olabilir

Varlık dedektörü değişimi gerekir

Ürün çalışmıyor

Ampul ömrünü tamamlamış 9000 saat ömrü olan ampulü değişolabilir.
tiriniz.

Ürün çalışmıyor

Yanlış ampul takılmış olabi- Ürün için tavsiye edilen ampulün
lir
takıldığından emin olunuz.

Ürün çalışmıyor

Lamba hasar görmüş yada
patlak olabilir

Yenisi ile değiştirin

Ürün çalışmıyor

Zaman rölesi ayarları yapılmamış veya yanlış yapılmış olabilir.

Zaman rölesi ayarlarının kontrol
edilmesi ve yapılması gerekir.

Ürün çok
kısa çalışıp
kapanıyor.

Zaman rölesi ayarları yanlış yapılmış olabilir.

Zaman rölesi ayarlarının yapılması
gerekiyor.

1– UV Armatür
2- Montaj Vidası
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3- Montaj Halkası
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4– Teleskobik Boru Üst
5– Teleskobik Boru Alt
6– Ayak Üst Parça
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7- Ayak Alt Parça
8– Ayak Montaj Vidası
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9- Elektrik Kablosu

7
8
KURULUM
1- Kutuyu açınız. Kutuya hasar vermeyiniz ve kutuyu atmayınız. Kutu
tekrar koyacağınız, taşıyacağınız, saklayacağınız veya servise göndereceğiniz zaman lazım olacaktır.
2- Önce dörtlü ayağı her birisi düz bir zemine oturana kadar zemini
ayarlayın. Ayağın vidasını takınız(6,7 ve 8 nolu parça). Sonra ayakları
teleskopik boruya yerleştirin. Teleskopik parçaları ekleyin. ( 4 ve 5 nolu
parçalar.)
3– Armatörü teleskopik boruya yerleştiriniz(1 nolu parça). 3 nolu parçanın boru içinde kalacak şekilde olduğundan emin olunuz.
4– 2 nolu parçaya sabitleme vidasını takınız ve vidayı sıkınız. (2 nolu
parça)
5-Ürünün ampulüne çıplak elle dokunmayınız.
6– Elektrik kablosunu ürüne takınız.
7– Açma kapama düğmesinin off/kapalı konumda olduğuna emin olunuz.
8- Ürünün düz bir zeminde olduğundan ve ayaklarının yere tam bastığından emin olunuz.
9– Ürünü çalıştıracağınız ortamda insan ve başka canlı olmadığından
emin olunuz.
10– Ürünü kullanabilirsiniz.
SÖKME İŞLEMİ
1-Ürünün off/kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
2- Ürünün elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.
3– Kurulum işleminin tersi sırayla ürünün parçalarını sökünüz.
4– Ürünü köpükleriyle birlikte kutusuna yerleştiriniz.
5– Ürünün ampulüne çıplak elle dokunmayınız.
6– Ürünün yansıtıcı aksamını kuru fiber bez ile silebilirsiniz.

Çözüm

FOOTED ECO

Ürünün ampulünü takınız.
Ampul duya oturmamış olabilir.
Ampulü duya yerleştiriniz.

KULLANIM KILAVUZU
HTL TEKNOELEKTROMEKANİK
MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
www.htl.com.tr

GENEL
Kullanım Kılavuzu Hakkında:
Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan HTL GÜNEŞ UVGI ürününü
satın almış olduğunuz için kutlarız.
Bu Kullanma kılavuzu almış olduğunuz üründen en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır. Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir
yerde saklayınız.

GÜVENLİK

GARANTİ ŞARTLARI

-Cihaz çalışırken ortama insan veya canlı girerse cihaz bunu sensörleri ile
algılayacak ve kapanacaktır.

1– Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
Bu süre iki yıldan az olamaz.

-Cihazın sürekli çalışmasını istemiyorsanız veya ortamda cihaz açıkken uzun
süre hareketsiz kalma durumunuz varsa cihazı on/off düğmesinden off konumuna getiriniz.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

-Ürünü kullanmadan önce ve ileriki zaman için muhafaza ettiğiniz kullanma
kılavuzunuzu dikkatlice okuyunuz.

3– Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11’inci maddesinde yer alan
a) Sözleşmeden dönme,

Sorumluluk:

-Ürünü kendi başınıza tamir etmeyiniz. Yetkili firma ile irtibata geçiniz. Ürüne
ekleme ya da çıkarma yapmayınız.

Firmamız kullanma kılavuzundaki talimatlara uymamaktan veya yanlış
kullanımdan kaynaklanan herhangi bir durumdan sorumlu değildir.

Cihaz çalışırken bakılması gereken durumlarda “3M 2742 PC AS/AF” koruyucu
gözlük kullanılmalıdır.

c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

- Ürünü amacı dışında kullanmayınız. Ürünü dış ortamda, yağmur ve su altında,
su içinde asla kullanmayınız.

haklarından birini kullanabilir.

GERİ DÖNÜŞÜM
Ürününüz geri dönüşüme uygun materyallerden yapılmıştır.
Ömrünü doldurduktan sonra ürününüzü geri dönüşüm için metal eşyalar
kısmına atınız.
Ürününüzün orijinal kutusunda veya uygun bir kutuda taşınmasına dikkat ediniz.

GÜVENLİK

-Ürünü düşürmeyin, bir yere çaprmayın, sarsıntılı yerlerde kullanmayın. Üzerine
yük koymayın.

Çocuklar ve Engelliler
Ürünün, çocuklar, bebekler, fiziksel ve zihinsel durumu ürünü kullanmaya müsait olmayan kişilerce kulllanılmaması gerekir. Ürün parçaları yaralanmalara
neden olabilir. Ürün çalışır vaziyette iken engelli, çocuk ya da bebeğinizi bırakıp
ürünün yanından uzaklaşmayınız. Ürün ve parçaları yukarıda sayılanlardan
uzak tutulmalıdır. Ürün ambalajı çocuklara verilmemelidir.
DİKKAT ! Kaza ve yaralanma durumunda 112 ilk yardımı arayınız.

CİHAZ ÇALIŞIRKEN KESİNLİKLE ÇIPLAK GÖZLE BAKMAYINIZ.

Ürün kullanılırken üzerini örtmeyiniz ve herhangi bir nesne ile kapatmayınız.
-Cihazı montaj talimatına uygun şekilde monte ediniz.
-Cihazın çalışacağı ortamda insan ve canlı bulunmaması hususunda
dikkatli olunuz.
-Cihazın elektrik bağlantısını on-off anahtarını on konumuna getiriniz.
-Cihazın çalışacağı ortamı terk ediniz.
-Cihaz siz ortamı terk ettikten sonra sensörlerle bunu algılayacak ve belli
süre sonra çalışmaya başlayacaktır.
-Cihaz fabrikada set edilen süre kadar çalıştıktan sonra kendiliğinden
kapanacaktır.
-Ortama bir canlı girerse cihaz bunu algılayacak, zaman ayarlarını sıfırlayacak, ortam terk edilince tekrar çalışacaktır.

d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

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 gerekli azami sürenin aşılması,
-tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya
imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep
edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.

Kullanım Alanı
Ürün modeli ev, ofis, işyeri, otel, okul ve hastane gibi alanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir. Ürün UVGI (Ultraviyole) ışık ile ortamdaki virüs,
bakteri, küf, mantar gibi mikropları öldürmek üzere tasarlanmıştır. İnsan
ve canlılar üzerindeki mikropları temizlemez. Sadece kapalı ortamlardaki
virüsleri temizler. Ürünümüzün Coronavirüsü labaratuvar ortamında öldürdüğü test edilmiştir.

b) Satış bedelinden indirim isteme,

Fatura üzerinde
yazılı olan firmadır.

6-Malın tamir süresi 20 işgününü geçemez. Bu süre garanti süresi
içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde veya garanti süresi dışında ise malın yetkili
servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı
malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın
garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir.
7-Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 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 Mahkemelerine başvurabilir.
9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda,
tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
SERVİS: Servis için 0216 504 02 09 nolu şirket hattımızı arayabilir
veya şirket web sitemizden servis başvuru kaydı oluşturabilirsiniz.
Yetkili servis listemize şirket web sitemizden ulaşabilirsiniz.

