Ürün Özellikleri
•
•
•
•
•

Annenin göğsünden fazla sütü çekmek için özel olarak tasarlanmıştır.
Kolay kullanım
Kolay temizleme
Kolay montaj
Dikkat! Silikon pompa kısmına gelen süt
BPA içermez
bebeğe verilmemelidir.

Kullanım
layarak kurumaya bırakınız.

Teknik Özellikler

WLT100
Breast Pump
Göğüs Pompası
GÖĞÜS POMPALARI

Model: WLT100
Ürün Adı: Weewell Göğüs Pompası
Üretim Tarihi: Aralık 2014
Lot No: 2-20150802
Kullanım Ömrü: Tüm plastik aksamlarda üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
EN 14350 Standartlarına Uygundur.
Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Adres:İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404 Yeşilköy-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 46538 97
Mail: info@ulusalelektronik.com
Website: www.ulusalelektronik.com
Üretici: Guangzhou Jai silicone rubber technology co.,ltd
709 Yayi Business Center, NO.88 Tiangui Road , Xinhua Street, Huadu District, Guangzhou, China

ÇOCUĞUNUZUN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN UYARILAR:
• YETİŞKİN GÖZETİMİNDE KULLANINIZ.
• İLK KULLANIMDAN ÖNCE BEŞ DAKİKA SÜRE İLE SUDA KAYNATINIZ. BU İŞLEM TEMİZLİKTEN EMİN OLMAK İÇİN GEREKLİDİR.
• HER KULLANIMDAN ÖNCE TEMİZLEYİNİZ.

Güvenlik Uyarıları (Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar, Bakım ve Onarım)
1. Bu kılavuzu ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka okuyun. İleride referans oluşturabilmesi için uygun bir yerde saklayınız.
2. Weewell WLT100 göğüs pompası parçaları kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi eksiksiz ve hatasız monte edildikten sonra kullanılmalıdır.
Aksi taktirde ürün sağlıklı çalışmayacaktır ve istenilen verim alınamayacaktır.
3. Kullanım kılavuzundaki “ÜRÜN KULLANIMI” ve “ÖNEMLİ BİLGİLER” talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve birebir uygulayınız. Aksi durumlarda
sağım işlemi sağlıklı yapılamayacaktır.
4. Ürünümüz hijyen derecesi yüksek olan bir üründür. Dolayısıyla hijyen seti kişiye özeldir. Başkaları ile paylaşılması sağlık açısından uygun değildir.
5. Kullanım ya da saklama durumundayken ürünü nemden, tozdan, doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan
cihazlardan uzak tutunuz. Isıya, neme veya toza maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dışındadır.

Taşıma ve Nakliye
Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemdedir. Satın aldığınız ürünleri taşırken ve naklederken son derece dikkatli
olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü kullandığınız
ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız. Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere
karşı ürünü nispeten koruyacaktır. Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz
ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde
paketini güçlendiriniz.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
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.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından Bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici
malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan
haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Speciﬁcations
•
•
•
•
•

Special design for pumping extra milk in the breasts
Easy to use.
Easy to clean.
Easy to assemble.
BPA free

Warning! Never feed your baby with the milk collected in silicone pump

Directions for use

Türkiye

Garanti Koşulları
Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve
ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır.Bu garanti ürünün
satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Bu garanti
Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir
yükümlülük altına sokmaz.
Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları
dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden
olacaktır.

Arıza Durumunda
Almış olduğunuz üründe bir problem varsa,Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya
info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli
yönlendirmeler yapılacaktır.
Satış Sonrası Servis
Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca
Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri
Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

için öncelikli olarak 0212 465 79 01 nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.
Tel: 02124657901
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH ZAMBAK SOK NO:44 D:1 YENİBOSNA İSTANBUL

WEEWELL GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
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 gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir
raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu
süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi
tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 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 kılavuzunda 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 Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Malın Cinsi:
Markası: Weewell
Modeli: WLT100
Garan Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 gün
Bandrol ve Seri No:
İthalatçi Firmanın:
Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404
Yeşilköy İstanbul Türkiye

Telefonu: 0212 465 38 96
Faks: 0212 465 38 97
e-posta:info@ulusalelektronik.com
ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Sa cı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
02124657901
www.weewell.com

