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Yukar daki çözümler sorunlar n z  düzeltemiyorsa ya da kafan za tak lan ba ka hususlar varsa, lütfen teknik destek almak için bayiniz ile tema sa geçin.



rününüzün o timum erformans n garanti etmek ve uzun hizmet almak
için, lütfen bu i uçlar n izleyin.

 rünü delmeyin veya çizmeyin.
 rünü devrede korozyona u ratabile ek maddelerden uzakta tutun.
 rünü anteninden veya kulakl k kablosundan tutmay n.
 içbir aksesuar kullan lm yorken aksesuar konektörü ka a n ka at n.

emizlemeden ön e ürünü ka at n ve ili ç kar n.

 rün yüzeyindeki ve ar etme arças ndaki tozu ve in e artikülleri
temiz ve lif b rakmayan bir bezle temizleyin veya düzenli olarak
f rçalay n.

 zun süre kulland ktan sonra do al bir temizleyi i ve yün içermeyen bir
kuma kullanarak anahtarlar , dü meleri ve ön kasay temizleyin.

asan n yüzeyinin hasar görmemesi için leke temizleyi iler, alkol,
s reyler veya ya l re aratlar gibi kimyasal re aratlar kullanmay n.

 ullanmadan ön e ürünün tamamen kuru oldu undan emin olun.

ade e ytera taraf ndan belirtilen aksesuarlar kullan n aksi halde,
irket izinsiz aksesuar kullan m sonu u olu an herhangi bir kay veya

hasardan dolay sorumlu olmaya akt r.

rünün iste e ba l aksesuarlar için yerel bayiniz ile temasa geçin.



1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve…2….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 20 iş günüdür.
     Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı
     veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi 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 yararlanamamayı sürekli kılması,

   - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

   - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya
     imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz
     değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda 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 Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel
     Müdürlüğü’ne başvurabilir.
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UYGUNLUK BEYANI

Biz,
We,  Hytera Communications Co., Ltd.
Hytera Tower,Hi-Tech Industrial Park North,Beihuan Road, Nanshan District
Shenzhen P.R.Çin Postakodu: 518057

as the manufacturer or authorized representative, hereby declares under our sole responsibility that the,
Üreticisi veya yetkili temsilcisi olarak aşağıdaki cihazın sorumluluğumuzda olduğunu,

Product(s)    BD352/BD355/BD356/BD358 U(1) Digital Portable Radio - B - V1.01.05.001

DECLARATION
OF CONFORMITY

Zeng Hua 

Signature - Yetkili Kişi İmza
Uzman Başkan Yardımcısı

Hytera  Communications Co., Ltd

is in conformity with the essential requirements of the RE Directive 2014/53/EU:
ürünün RE Direktifi 2014/53/EU Yönetmeliğinin gereklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

0678
Ürün(ler)       (Ürün Adı, Tipi veya Modeli - Donanım Versiyonu - Yazılım Versiyonu )

Radio                                 
Article 3.2    

EMC                                                                                                 
Article 3.1(b)                                                                     

Safety
Article 3.1(a)     

Health
Article 3.1(a)                                                                          

and the requirements of the Directive 2011/65/EU: 
RoHS

EN 300 086 V2.1.2  
EN 300 113 V2.2.1

EN 301 489-1 V1.9.2      

EN 60950-1+A11+A1+A12+A2: 2013  

 
EN 62209-2: 2010          

 
EN 50581: 2012

EN 301 489-5 V1.3.1       

IEC 62133: 2012    

EN 62311: 2008  

CE İşaretinin konulduğu Tarih        : 25.01.2017
DoC Uygunluk Beyanı İmza Tarihi : 04.02.1017
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İmalatçı

Hytera Tower,Hi-Tech Industrial Park North,Beihuan Road,
Nanshan District Shenzhen P.R.Çin Postakodu: 518057 

Tel: +86-0755-26972999 Fax: +86-0755-86137139
E-mail: info@hytera.com 

NEVADA
Nevada Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

İthalatçı Firma
Merkez Teknik Servis

Rauf Orbay Cad. Manastır Yolu Arefe Sk. No.14 Postane 34940 Tuzla İstanbul
Tel  : +90(216) 427 7070     Fax : +90(216) 446 2424

web : www.nevada.com.tr    e-mail : nevada@nevada.com.tr
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< Kullanılması Planlanan Ülkeler >

EEE 
Yönetmeliğine Uygundur

0678

Hytera Communica ons Co., Ltd.

   UYARI 
Bu Telsiz Cihazının Kullanımı

Frekans İznine Tabidir.
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