
Bazı Önemli Bilgiler: 
 

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri 
İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi 
İçerenköy Mahallesi, Halyolu Caddesi 
Bay Plaza No:5 Kat:14 34752 Ataşehir / İstanbul 
Tel : 0-216-577 68 17 pbx 
Fax : 0-216-577 68 19 
info@brother.com.tr 
 
Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD. 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 
467-8561 , Japan 
Tel : 00-81-528 24 2072 
Fax :00-81-528116826 
brother@brother.com 
 
B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar; 
Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu. 
 
C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar; 
Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan 
etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır. 
 
Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler; 
Bakınız, Sorun Giderme ve diğer bilgiler/Sorun giderme başlığı. 
 
D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler; 
Bakınız, Kullanım Kılavuzu/Basit Kullanım Kılavuzu. 
 
E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler; 
Bakınız, Sorun Giderme ve diğer bilgiler/Sorun giderme başlığı. 
 
F. Periyodik bakım gerektiren modellerimiz için; 
Bakınız, Düzenli bakım başlığı. 
 
G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın 
kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler 
Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu 
 
Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 
Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır. 
 
H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin 
unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, 
Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi 

mailto:info@brother.com.tr


 
I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD. 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 
467-8561 , Japan 
Tel : 00-81-528 24 2072 
Fax :00-81-528116826 
brother@brother.com  
 
İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;  

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,  

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,  

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak 
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,  

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  

seçimlik haklarından birini kullanabilir 

 

J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz. 

 
2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler, 
Bakınız, Gelişmiş Kullanım Kılavuzu/Genel Bilgiler başlığı. 

 

5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya 

tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi 

ve uyarılar, 

Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu/Güvenlik ile ilgili ve Yasal Hususlar Kılavuzu. 


