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 Ürünle ilgili herhangi bir sorun olması durumunda Mitsubishi Electric 
yetkili servisine/bayisine başvurunuz.

Bu uyarının içeriği sadece Türkiye'de
geçerlidir.
•  Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı  
 tarafımızda saklıdır.
•  Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan  
 edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün  
 kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
•  Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için  
 gerekli yedek parça bulundurma süresidir.
•  Ürünün ihtiyaç duyacağı bakım ve onarım parçaları 10 yıl boyunca üretilecektir.

Yetkili servisler tarafından müdahale edilmeyen cihazlarda meydana gelecek ayıp, bozukluklar kullanıcı hatası 
olup, bunlar garanti kapsamı dışındadır.
Bu itibarla Üretici/İthalatçı/Satıcı firmanın söz konusu cihazlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulun-
mamaktadır.
Garanti süresince yetkisiz kişi ve kurumların müdahalesinden kaynaklanan sorunların çözümü ücretli olacaktır.
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Periyodik Bakım
Periyodik bakımlar, Mitsubishi Electric Markasına ait Yetkili Servisler tarafından yapılmalıdır. Periyodik 
bakımların Kış ve Yaz mevsim girişlerinde yapılması önerilmektedir. Kullanım yerine ve sıklığına göre, 
yapılacak olan yıllık bakım sayısı Mitsubishi Electric Yetkili Servisi ile görüşülerek belirlenebilir.

ÜRETİCİ / İTHALATÇI / SATICI FİRMA BİLGİLERİ
Ünvanı: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (Head Office)
Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81 (3) 3218-2111
www. mitsubishielectric.com 

Ünvanı: MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş. 
Faaliyet Bilgisi: İthalatçı & Satıcı (Yurtdışında üretilen, Türkiye’de satılan ürünlerin ithalatçısıdır. 
Yerli ürünlerin Türkiye satıcısıdır/dağıtıcısıdır).
Adresi: Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye-İstanbul/Türkiye
Telefon: +90 216 969 25 00 Çağrı Merkezi: 444 7 500
Web: http://tr.mitsubishielectric.com - E-Mail: klima@tr.mee.com
Sicil No: 845150
Mersis No: 0 621047840100014

Yetkili Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini:
Yetkili Servislerimize aşağıda belirttiğimiz kanallardan ulaşabilirsiniz.
İnternet Sitesi: http://tr.mitsubishielectric.com (https://klima.mitsubishielectric.com.tr/tr/bayi-servis)

Çağrı Merkezi: 444 7 500
Servis Bilgi Sistemi: https://www.servis.gov.tr/Genel/Sorgu

Not: Bu internet sitesi, T.C. Ticaret Bakanlığının “Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)” kapsamında, üretici 
ve ithalatçıların tüketicilere satış sonrası hizmet sundukları yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru 
ve kolay bir şekilde erişim sağlanmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.
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Tüketicinin Seçimlik Hakları

Tüketicinin Korunması Kanunu MADDE 11 : 
(1)  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. Satıcı, tüketicinin   
  tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
(2)  Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki   
 hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi   
 tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
(3)  Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması   
 hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın   
 tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip   
 etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(4)  Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,   
 üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü  
 içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan   
 mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde   
 tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
(5)  Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin   
 tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
(6)  Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır.  
 Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca   
 tazminat da talep edebilir.

Tüketiciye Sağlanan Diğer Haklar
(1)  Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,   
  durumlarında; 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.
(2)  Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,   
 sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın   
 ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi   
 hususlar dikkate alınır.
(3)  Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin   
 tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
(4)  Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız   
 misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami 30 (otuz) iş günü içerisinde bu talebi yerine   
 getirmesi zorunludur. 
(5)  “c” bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi   
 zorunludur.

Şikayet ve İtirazlar Hakkında Bilgi, 
Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine 
yapabileceklerine ilişkin bilgi;

Başvuru 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Madde 68.

MADDE 68 :
(1)  Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının  
 altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin   
 Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu   
 değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
(2)  Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır
(3)  Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.  
 Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem  
 heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.
(4)  Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213   
 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme   
 oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(5)  Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.
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Teknik Özellikler
Model MA-E100R-E
Güç kaynağı 220-240 V AC, 50 Hz

Manuel çalışma High Middle Low

Güç tüketimi 82 W 19 W 7 W

Hava debisi 600 m3/sa 300 m3/sa 84 m3/sa

Ağırlık 13,4 kg

Boyutlar 800 (Y) × 320 (G) × 270 (D) mm

Kablo uzunluğu 1,8 m

Gelecek kullanımlar için aşağıdakileri doldurun.

Satın alma yeri: Telefon numarası:

Yetkili servis merkezi: Telefon numarası:

Satın alma tarihi: Gün Ay Yıl

Bu simge yalnızca AB 
ülkeleri içindir.
Bu simge 2012/19/EU 
sayılı direktif Madde 
14 Kullanıcılar için 
bilgiler ve Ek IX’a 
uygundur.

NOT MITSUBISHI ELECTRIC ürününüz geri dönüştürülebilir 
ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzemelerle ve 
parçalarla tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bu simge elektrikli ve elektronik ekipmanın, kullanım 
ömürlerinin sonunda, evsel atıklarınızdan ayrı imha 
edilmesi gerektiği anlamına gelir.
Bu ekipmanı lütfen yerel bölgenizdeki atık toplama/geri 
dönüşüm merkezinde imha ediniz.
Avrupa Birliği’nde, kullanılmış elektrikli ve elektronik 
ürünler için ayrı toplama sistemleri vardır.
Lütfen içinde yaşadığımız çevreyi korumamıza yardım 
edin!

ZT946Z126H01
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