Model
Language
Page
Material
Date
Part No.

VC49*LTK
English+Turkish
30
Weight 80g
2010.01.11
MFL62558838

Color(cover/body) 2/2
Size(W*H)
200 280(mm)
Designer
QIAOLIANG
Description
Owner’s Manual

Chage Record
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Change content

ECO No.

Date

Designer Confirm

OWNER’S MANUAL
VC4916**
VC4918**
VC4920**

2

Table of contents

Specifications ........................................................................................................... 3
Özellikler
Important safety instructions ................................................................................. 4 ~ 7
Dolezite bezpecnostne instrukcie

How to use ................................................................................................................ 8 ~ 22
Navod na pouzitie
Assembling vacuum cleaner ................................................................................................................. 8 ~ 10
Operating vacuum cleaner ..................................................................................................................... 12 ~ 13
Using carpet and floor nozzle ................................................................................................................ 14 ~ 15
Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle ...................................................................................... 16
Tüm katlarda ve küçük türbin başlık için başlığı kullanın
Using accessory nozzles ....................................................................................................................... 17 ~ 18

Emptying dust tank ................................................................................................................................ 19

Cleaning dust tank ................................................................................................................................. 20

Cleaning air filter and motor safety filter ................................................................................................ 21

Cleaning exhaust filter ........................................................................................................................... 22

What to do if your vacuum cleaner does not work? ............................................. 23
?
What to do when suction performance decreases? ............................................. 23
?

Specifications
Özellikler

275

259

402

Dimension: 402(mm) x 259(mm) x 275(mm)=L x W x H
Boyut: 402 (mm) x 259 (mm) x 275 (mm) = L x G x Y
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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GÜVENLIĞINIZ IÇIN ÖNEMLI TALIMATLAR
Lütfen hasar, elektrik çarpması, kişisel yaralanma veya mal yangın riskini önlemek için ürünü kullanmadan
önce bu talimatları okuyun. Bu kitapçığı tüm olası durumları kapsamamaktadır. Bir problem varsa lütfen servis
merkezine başvurun. Bu ürün, aşağıdaki AB direktifleri ile uyumludur: -2006/95/EC düşük voltaj directive2004/108/EC EMC directive.
Bu güvenlik sembolüdür.
Bu sembol öldürmek veya zarar insanlar potansiyel tehlikeleri demektir.
Tüm güvenlik mesajları, bu sembolü olacaktır ya kelime "uyarı" ya da "dikkat".
Bu kelime anlamı:

UYARI

Bu simge ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir tehlikeleri veya güvensiz
uygulamaları anlamına gelir.

DIKKAT

Bu sembol olan hasar sıradan yaralanma veya mal neden olabilir tehlikeleri veya
güvensiz uygulamaları anlamına gelir.

UYARI
• Kes elektrik tedarik hizmet veya birim temizlik veya
temiz kullanmak değildir önce.
Eğer böyle birşey yoksa, elektrik çarpması veya kişisel
yaralanma neden olabilir.

• Elektrikli süpürge bu yanma veya sigara veya sıcak kül
gibi sigara bir şey almak için kullanmayın.
Bunu yapmak, ölüm, yangın ya da elektrik çarpmasına neden
olabilir.

• Benzin, benzen, inceltici gibi (sıvı veya gaz) propan
yanıcı ve patlayıcı maddeler vakum etmeyin.
Bu maddeler gelen duman yangın veya patlama tehlikesi
oluşturabilir. Bunu yapmak, ölüm veya yaralanmaya neden
olabilir.

• Fiş olmadığı veya ıslak eller temiz vakum.
Bunu yapmak, ölüm veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

• Kablosu üzerine çekerek çıkarın etmeyin.
Bunu yapmak, ürün hasar veya elektrik çarpmasına yol
açabilir. , Değil kablosunun fişini prizden çekiniz kavramak için.

• Açıklıklar kimden, serbest giyim, parmaklar ve
vücudun tüm parçaları uzak tutun saç ve hareketli
parçalar.
Eğer böyle birşey yoksa, elektrik çarpması veya kişisel
yaralanma neden olabilir.

• Çekmek ya da kordonu ile, ele kablosu, bir kapıyı
kapatmak veya keskin kenarları veya köşeleri
etrafında kablosunu çekin olarak kullanmak kablosunu taşır. Vakum kablosu üzerinden temiz yok.
Isıtmalı yüzeyler den tutun kablosunu uzaklıktadır.

Kişisel yaralanma veya ürün zarar neden olabilir. Bu durumlarda, tehlikesini önlemek için LG servis merkezine başvurun.

• Eğer herhangi bir parça eksik görünür veya bozuk
vakum devam etmeyin.
Kişisel yaralanma veya ürün zarar neden olabilir. Bu durumlarda, tehlikesini önlemek için LG servis merkezine başvurun.

• Bu elektrikli süpürge ile uzatma kablosu kullanmayın.
Yangın tehlikesi veya ürün zarar neden olabilir.

• Kullanım doğru gerilim.
Yanlış gerilim kullanılması motora zarar ve kullanıcıya olası
yaralanmaya neden olabilir. Doğru gerilim elektrik süpürgesi ve
altta listelenir.

• Bu ürünü çıkarın once kapat tüm kontrol eder.
Eğer böyle birşey yoksa, elektrik çarpması veya kişisel
yaralanma neden olabilir.

• Herhangi bir şekilde fiş değiştirmeyin.
Eğer böyle birşey yoksa, elektrik çarpması veya kişisel
yaralanma veya ürün hasara neden olabilir. Bunu yapmak,
ölümle sonuçlanabilir. Fiş uymazsa, uygun prizin yüklemek için
yetkili bir elektrikçiye başvurun.

• Onarım ve elektrikli aletleri sadece yetkili servis
mühendisleri tarafından gerçekleştirilebilir.
Uygun onarım kullanım için ciddi tehlikelere yol açabilir.

• Bu kontrol düğmesi OFF konumda değildir olarak
takmayın.

Eğer böyle birşey yoksa, elektrik çarpması veya kişisel
yaralanma veya yangına veya ürün hasara neden olabilir.

Kişisel yaralanma veya ürün zarar neden olabilir. (Modeline
bağlı olarak)

• Oyuncak olarak izin vermeyin. Kapat dikkat zaman
veya çocukların yakınında kullanılan gereklidir.

• Uzak tutun çocuklar ve engellerden zaman yaralanma
önlemek için kablosunu yeniden sarmak sakının.

Kişisel yaralanma veya ürün zarar neden olabilir.

• Vakum eğer güç kablosu veya fiş bozuk veya hatalı
temizleyici kullanmayın.
Eğer güç kablosunun hasar ise, onaylanmış bir LG servis
merkezi bir tehlikesini önlemek için değiştirilmelidir.
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• Vakum Eğer su altında olmuştur temizleyici
kullanmayın.

Kabloyu hızla zaman yeniden sarmak hamle. (Modeline bağlı
olarak)

• Hortum elektrik telleri içerir. Eğer, kes veya punctured
hasarlı olup kullanmayın.
Eğer böyle birşey yoksa, ölümle veya elektrik çarpmasına yol
açabilir. (Modeline bağlı olarak)

GÜVENLIĞINIZ IÇIN ÖNEMLI TALIMATLAR
Dikkat
• Açıklıkların içine herhangi bir nesne koymayın.
Eğer böyle birşey yoksa, ürün hasara yol açabilir.

• Herhangi bir açılış kullanmayın bloke: toz keten tiftiği,
saç serbest, tutmak ve hava akımı azaltabilir şey.
Eğer böyle birşey yoksa, ürün hasara yol açabilir.

• Elektrikli süpürge toz tankı ve/veya filtreler olmadan
yerde kullanmayın.
Eğer böyle birşey yoksa, ürün hasara yol açabilir.

• Elektrikli süpürge keskin sabit nesneleri, küçük
oyuncaklar, iğne, ataç vb almak için kullanmayın.
Bunlar, temiz ya da toz bin.

• Mağaza vakum kapalı temiz.
Koyun vakum uzaklıktadır kullanmak bitti açma önlemek için
sonra temiz.

• Koyun vakum uzaklıktadır kullanmak bitti açma
önlemek için sonra temiz.
Bu aracı insanlar (çocuklar da dahil olmak üzere
kullanımı için) düşük, duygusal, fiziksel veya zihinsel
yetenekleri veya tecrübe ve bilgi eksikliği ile
amaçlanmamıştır takdirde denetim veya talimat bir
kişinin kendi güvenliği için sorumlu tarafından araç
kullanımı ile ilgili verilmiştir var.
Çocuklar bu araç oynamak emin olmak için gerekli denetim
altında olmalıdır.

• Sadece parçaları üretilen kullanım veya LG servis
merkezi tarafından önerilir.
Eğer böyle birşey yoksa, ürün hasara yol açabilir.

• Yalnızca bu kılavuzda açıklanmıştır. Yalnızca kullanın
veya onaylanmış ekleri ve aksesuarları önerilir.

Eğer böyle birşey yoksa, kişisel yaralanma veya ürün
hasara neden olabilir.

• Kanepe modunda kullanım aksesuar püskürtme
uçlarını.
Eğer böyle birşey yoksa, ürün hasara yol açabilir.

• Emin filtreler (egzoz filtre ve motor koruma filtresi)
tamamen kuru makinede yerine önce emin olun.
Eğer böyle birşey yoksa, ürün hasara yol açabilir.

• Bir fırın veya mikrodalga olarak filtre kuru etmeyin.
Eğer böyle birşey yoksa, yangın tehlikesine neden olabilir.

• Bir elbise kurutucu ve filtre kuru etmeyin.
Eğer böyle birşey yoksa, yangın tehlikesine neden olabilir.

• Açık bir alev yakın kuru etmeyin.
Eğer böyle birşey yoksa, yangın tehlikesine neden olabilir.

• Her zaman halı temizleyiciler veya parfümleri, tozlar
ve ince toz vakum sonra toz bin temizleyin.
Bu ürünler filtreler pıhtılaşmak ve hava akımı azaltmak için
temiz hasara neden olabilir. Arıza toz bin temizlemek için
temiz kalıcı hasara neden olabilir. (Modeline bağlı olarak)

• Sizin elektrikli süpürge hareket ele tank kavramak
etmeyin.
Bu elektrikli süpürge bu tankı ve vücut ayıran düşebilir bir
ceset var. Kişisel yaralanma veya ürün zarar neden olabilir.
Bu özelliği elektrikli süpürge hareket ele taşıyıcı kavramak
gerekir. (Modeline bağlı olarak)

• Gösterge ışığı (kırmızı) üzerinde toz tankı, toz tankı
temiz boşalma sonra.
Eğer böyle birşey yoksa, ürün hasara yol açabilir.
(Modeline bağlı olarak)

Eğer böyle birşey yoksa, kişisel yaralanma veya ürün hasara
neden olabilir.

• Ve yaralanma önlemek için temizlik merdivenlerden
düşmesini gelen makine önlemek için, her zaman
merdivenin altına yerleştirin.

Termal koruyucusu:
Bu elektrikli süpürge bu vakum motor durumunda aşırı temiz koruyan özel bir termostat vardır. Eğer
elektrikli süpürge aniden, anahtar kapatmak ve elektrikli süpürge çıkarın kapatır. Vakum tam toz tankı,
engellenen bir hortum ya da tıkanmış filtre gibi fazla olası kaynak için temiz kontrol edin. Bu şartlar
bulunursa, onları düzeltmek ve elektrikli süpürge kullanmaya başlamadan önce en az 30 dakika bekleyin.
30 dakika süre sonra, vakum geri temiz ve geçiş açmak takın. Eğer elektrikli süpürge hala çalışmıyor,
yetkili bir LG servis merkezi ile iletişim kurun.
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How to use

Assembling vacuum cleaner

ON/OFF type with dual pipe or common telescopic pipe (depending on the model)
Iki ON/OFF tipi borunun veya ortak teleskopik boru ile (modele bağlıdır)
Hose Handle

2

3
Dual pipe
Iki borunun

Spring latch
Telescopic pipe

1

(depending on model)

Carpet and Floor nozzle
1 (depending on model)
Ve zemin başlığı halı
(modele bağlıdır )
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Telescopic pipe
2 (depending on model)
Teleskopik boru
(modele bağlıdır )

Dual pipe
3 (depending on model)
Iki boru
(modele bağlıdır )

Push telescopic pipe or dual
pipe into the nozzle outlet.

• Push the spring latch to release.
• Pull out the pipe to the desired length.
• Release spring latch to lock the pipe
in position.

Fit together the two pipes by
twisting slightly when choose
dual pipe.

Nozzle prize teleskopik boru
veya iki boru itin.

• Sen bahar itebilirsiniz serbest
bırakmak için mandalı.
• Çekerek istenilen uzunlukta boru.
• Sen bahar çıkartabilirsiniz
konumunu içine boru kilitlemek için.

Ne zaman iki borunun seçtiğinizde,
birlikte biraz onları ayarlayarak iki
borunun koyabilirsiniz.

How to use

Assembling vacuum cleaner

ON/OFF type and Rotary type with advanced telescopic pipe (depending on the model)
ON/OFF türü ve gelişmiş teleskopik boru ile döner tip
Hose Handle

2

(depending on model)
Telescopic pipe

Spring latch

1

(depending on model)

1

Carpet and floor nozzle (Depending on model)

Push the nozzle into the telescopic pipe.

2

(depending on model)

Telescopic pipe (Depending on model)

• Push telescopic pipe firmly into hose handle.
• Grasp the spring latch to expand.
• Pull out the pipe to desired length.
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How to use

Assembling vacuum cleaner

Hose slide Type (depending on the model)
Hortum slayt türü
Hose Handle

2

(depending on model)

Telescopic pipe

Spring latch

1

(depending on model)

1

Carpet and floor nozzle (depending on model)

Push the nozzle into the telescopic pipe.
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2

(depending on model)

Telescopic pipe (depending on model)

• Push telescopic pipe firmly into hose handle.
• Grasp the spring latch to expand.
• Pull out the pipe to desired length.

Button

3

Attachment Point

3

Connecting the hose to the vacuum cleaner

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point
on the vacuum cleaner.
To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the
button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the
vacuum cleaner.
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Operating vacuum cleaner

1

ON/OFF type
(Depending on model)
ON/OFF tipi
(modele bağlıdır)

Power switch
Güç düğmesi

Air Flow Regulator
Regülatör hava akışı
Open
Açık

Plug
Prizler

1

Rotary type
(Depending on model)
Rotary tipi
(modele bağlıdır)

Hose slide type

1 (Depending on model)
Hortum slayt tipi
(modele bağlıdır)

Rotary control knob
Döner kontrol düğmesi

Cord
reel button
Düğme kordon
makarası için

Power switch
Güç düğmesi
Plug
Prizler

Air Flow Regulator
Regülatör hava akışı

MIN
EN AZ

MAX
MAKSIMUM

Open
Açık

Cord
reel button
Düğme kordon
makarası için

Plug
Prizler
Cord
reel button
Düğme kordon
makarası için

Control knob
Kontrol düğmesi

Air Flow Regulator
Regülatör hava akışı
Open
Açık

POWER
CONTROL
FLOOR

Close
Yakın

Close
Yakın

MIN

MAX

CARPET

Close
Yakın

SOFA

MAX
MAKSIMUM

CURTAIN
OFF

MIN
EN AZ

Rotary
control knob
Döner kontrol düğmesi

1
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How to operate (ON/OFF type)
Çalışma (ON/OFF tipi)

1

How to operate (Rotary type)
Çalışma (rotary tipi)

1

How to operate (Hose slide type)
Çalışma (hortum slayt tipi)

• Pull out the power cord to the desired
length and plug into the socket.
• Press power switch to start the
vacuum cleaner.
• The flexible hose handle has a
manual air flow regulator which allows
you to briefly reduce the suction level.
• Press the cord reel button to rewind the
power cord after use.

• Pull out the power cord to the desired
length and plug into the socket.
• Press power switch to start the vacuum
cleaner.
• Slide the rotary control knob to adjust
the suction level.
• The flexible hose handle has a manual
air flow regulator which allows you to
briefly reduce the suction level.
• Press the cord reel button to rewind the
power cord after use.

• Pull out the power cord to the
desired length and plug into the
socket.
• Place the control knob of the
hose handle to the required
position.
• To turn off, slide control knob to
OFF position.
• Press the cord reel button to
rewind the power cord after use.

• Çekin uzunlukta kordon dışarı ve prize
takın vakum üzerinde.
• Tunim temiz dikkatli esnek hortum sapı.
• Hava akışı için bir regülatör var ve kısaca
kuvvet düzeyini azaltabilir.
• Basın kablosu makara düğmesi
kablosunu geri sarmak için.

• Çekin uzunlukta kordon dışarı ve prize
takın vakum üzerinde.
• Tunim temiz dikkatli esnek hortum sapı.
• Döner kontrol düğmesi gücünün
istenilen düzeyde seçmek için hareket
ettirin.
• Esnek hortum sapı hava akışı için bir
regülatör var ve kısaca kuvvet düzeyini
azaltabilir.
• Basın kablosu makara düğmesi
kablosunu geri sarmak için.

• Çekin uzunlukta kordon dışarı
ve prize takın vakum üzerinde.
• Uygun bir düzeyi seçmek için
kolu hortumunun kontrol düğmesi
taşıyın.
• Slayt kontrol düğmesi OFF
konumuna kapatın.
• Basın kablosu makara düğmesi
kablosunu geri sarmak için.

2

2

3

Park mode
Park Modu

3

Storage
Saklama

• To store during vacuuming, for example
to move a small piece of furniture or a rug,
use park mode to support the flexible hose
and nozzle.
- Slide the hook on the nozzle into the slot
on the side of vacuum cleaner.

• When you have switched off and
unplugged the vacuum cleaner,
press the cord reel button to
automatically rewind the cord.
• You can store your vacuum cleaner
in a vertical position by sliding the
hook on the nozzle into the slot on
the underside of the vacuum cleaner.

• Eğer küçük bir mobilya veya halı taşımak
istiyorsanız, esnek hortum ve meme destek
park modunu kullanabilirsiniz.
- Yuvaya elektrik süpürgesi bir tarafında
nozzle kanca koyun.

• Eğer elektrikli süpürgeyi kapattıktan sonra
otomatik kablo sarma için kordon reel
düğmesine basabilirsiniz.
• Sen temiz bir dikey pozisyonda vakum
saklayabilirsiniz. Bu durumda, elektrik
süpürgesi altındaki yuvaya nozzle kanca
koyabilirsiniz.

13

How to use

Using carpet and floor nozzle

1

2

1 Carpet and floor nozzle (depending on model)

2 Hard Floor Nozzle (depending on model)

• The 2 position nozzle
This is equipped with a pedal which
allows you to alter its position according
to the type of floor to be cleaned.
• Carpet or rug position
Press the pedal to lift the brush up.
• Hard floor position (tiles, parquets floor)
Press the pedal to lower brush.

• Efficient cleaning of hard floors
(wood, linoleum, etc)

•

14

3

4

Long Carpet
Uzun halı

Hard Floor Nozzle
Memesi sert
zeminler için

Cleaning Turbine Nozzle
Türbin Nozulunun temizlenmesi
Short Carpet
Kısa halı

Açık

Alt

Hard floor nozzle

3 (depending on model)

Turbine Nozzle

2 (depending on model)
4

Nozzle sert zeminler
(modele bağlıdır)

Türbin nozulu
(modele bağlıdır)

• You can perform cleaning at any
place like corner or crevice since
revolution is free.

• Cleaning turbine brush nozzle.
• Press the button on the rear side of the. nozzle
to separate the air cover
• Use the dusting brush & crevice tool to vacuum
clean the brush and fan.

• Istediğiniz yerde, köşe ve
yarıklar dahil temizleyebilirsiniz.
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Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle
Tüm katlarda ve küçük türbin başlık için başlığı kullanın

6

5
Carpet
Halı
Pedal
Pedal

Floor
Zemin

5

All Floor nozzle (depending on model)
Nozzle tüm katlarda (modele bağlıdır)

2
6

Mini turbine nozzle (depending on model)
Küçük türbin memesi (modele bağlıdır)

• The 2 position nozzle
This is equipped with a pedal which allows you
to alter its position according to the type of floor
to be cleaned.
• Carpet or rug position
Press the pedal ( ), then brush will rotate.
• Hard floor position
Press the pedal ( ), then brush will stop rotating.

• Mini turbine is used for stairs and other hard
to reach places.
• To clean the mini turbine nozzle, remove the
nozzle cover : Remove 2 screws on the bottom
and take mini turbine nozzle cover off as shown.
• Frequently clean and remove hair, string, and
lint build-up in the brush area.
Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

• 2 nozzle pozisyonlu başlığı
Ürün pedal var ve zemin türüne göre konumunu
değiştirmek için pedal kullanabilirsiniz.
• Pozisyon halı veya kilim için
Sen (
) fırça yükseltmek için pedal basabilirsiniz.
• Pozisyon sert zeminler için
Sen (
) fırça düşürmek için pedal basabilirsiniz.

• Küçük türbin merdiven ve diğer uzak yerler için
kullanılır.
• Eğer küçük bir türbin temizlemek için, meme kapağı:
talimatlara göre küçük türbin başlık kaldırmak altındaki
2 vida ve çıkarmak çıkarmak gerekiyor.
• Sık sık temiz olmalı ve tüylerden, yaylılar ve lif fırça
içinde.
Aksi takdirde küçük türbin başlık zarar görebilir.

Cleaning All Floor nozzle
Tüm zeminler için başlığı temizleme
• Open the cover by pulling the hook.
• Çekin kanca kapağını açın.

• Clean the hole and brush of the nozzle.
• Temizlik delik ve meme fırça.
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Press
Basın

How to use

Using accessory nozzles

Crevice tool
Koseli uc

1

1

Crevice Tool (depending on model)

Crevice tool is for vacuuming
in those normally hard-to-reach
places such as reaching cobwebs
or between the cushions of a sofa.

Dusting brush
Toz fırçası

Upholstery nozzle
Döşemelik nozulu

2

2

Upholstery Nozzle (depending on model)

Upholstery nozzle is for
vacuuming upholstery,
mattresses etc.

3

3

Dusting Brush (depending on model)

Dusting brush is for vacuuming
picture frames, furniture frames,
books and other irregular surfaces.
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How to use

Using accessory nozzles

Upholstery nozzle
Döşemelik nozulu

Crevice tool
Köşeli uç

2

1

1

Crevice Tool (depending on model)

Crevice tool is for vacuuming
in those normally hard-to-reach
places such as reaching cobwebs
or between the cushions of a sofa.

NOTICE
DİKKAT
Use accessory in the sofa mode.
Kanepe modunda aksesuarlar kullanın.
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Dusting brush
Toz fırçası

2

Upholstery Nozzle (depending on model)

Upholstery nozzle is for
vacuuming upholstery,
mattresses etc.

3

3

Dusting Brush (depending on model)

Dusting brush is for vacuuming
picture frames, furniture frames,
books and other irregular surfaces.

How to use

Emptying dust tank

Caution: Do not push the button when
you carry the vacuum cleaner.
If push the button, it is easy to
detach the dust tank from the
vacuum cleaner.
Dikkat:

Cleaning the dust tank.
• Open the tank cap.
• Wash both parts with soft material.
Gently rinse both parts under a cold running tap.

WARNING!
Gently rinse both parts separately under a cold
running tap until the water runs clear.
Do not use detergent or a washing machine or
dishwasher.

UYARI !
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How to use

Push button and pull out dust tank.
Raise dust tank cap.
Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

Cleaning dust tank

NOTICE
If suction power decreases after cleaning dust tank, clean
air filter and motor safety filter. Next page

NOT
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How to use

Cleaning air filter and motor safety filter

Air filter
Motor
safety filter
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How to use

Cleaning exhaust filter

• The exhaust filter is a reusable HEPA filter.
• To change the exhaust filter, remove the filter cover on the body by release hook.
• Pull out the exhaust filter.
• Dust off filter.
• The exhaust filter should be cleaned at least once a year.
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5. EEE uygun Direktifi
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Note
Notlar
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GARANTİ ŞARTLARI
1.Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını
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
unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli
kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentasi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel
iadesi veya ayıp oranında 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 Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.

MONTAJ KARTI
MÜŞTERİ BİLGİLERİ

:..................................................

ADI-SOYADI :..................................................
ADRESİ

........................................................................

TEL

:..................................................

:..................................................

........................................................................

İMZA

MODELİ

MARKASI

:..........................................

:..........................................

:..........................................

CİHAZ BİLGİLERİ

SERİ NO

:..........................................

FATURA TARİHİ :..........................................

FATURA NO

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

:..........................................

MONTAJ TARİHİ :..........................................

KAŞE-İMZA

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

CİNSİ

: LG

: ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MALIN
ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MARKASI

:..........................................

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.

MODELİ

PİYALEPAŞA BULVARI NO 14

BANDROL VE SERİ NO :...............................

OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (212) 314 5252

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.............................

:...................................................

TARİH-İMZA-KAŞE:.......................................

FATURA TARİHİ VE NO:...............................

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44
FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI
KAŞESİ
LG- ELECTRONICS
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşaİ Bulvarı No: 14 Okmeydanı
ŞİŞLİ/İSTANBUL
Vergi No. ŞİŞLİ 6080 467 738
Tel: (212) 314 5252 Fax: (0212) 222 61 44

ÜNVANI

:...................................................

SATICI FİRMANIN

ADRESİ

TELEFONU :...................................................
TELEFAKSI :..................................................

MFL62558838

