
TV Connector 
kullanıcı kılavuzu



Teşekkür ederiz
TV Connector’ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
TV Connector’un kullanım amacı, işitme 
cihazlarınızı doğrudan TV veya ses kaynağınıza 
bağlamaktır.

TV Connector ürününüz

İşitme sağlığı bakım uzmanı: __________________

___________________________________________

Telefon: ____________________________________

TV Connector seri numarası: ___________________

Garanti: ____________________________________

Satın alma tarihi: ____________________________
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Ambalaj içeriği
TV Connector ambalajında şunlar yer alır: 

Analog 3,5 mm ses kablosu 
(TV Connector’a önceden takılıdır)

Güç kaynağı

TV Connector

Optik (TOSLINK) ses kablosu

Mikro USB kablosu
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TV Connector açıklaması
TV Connector, işitme cihazlarınızı doğrudan TV 
veya diğer ses kaynaklarınıza kablosuz olarak 
bağlamanıza olanak tanır. Kablosuz olarak 15 m  
uzaklığa kadar ses sinyalleri gönderir. 
TV Connector yalnızca uyumlu işitme cihazı 
modelleriyle kullanılabilir. Daha fazla bilgi için 
işitme sağlığı bakım uzmanınıza danışın.

TV Connector 

İşitme cihazı

15 m’ye kadar 

   İşitme cihazlarınız ile TV Connector arasında 
görüş açısı olması zorunlu değildir. Ancak duvar 
ve mobilya gibi engeller çalışma menzilini 
azaltabilir.

Tek bakışta TV Connector

1 Bağlan tuşu
2 LED gösterge ışığı
3 Mikro USB güç bağlantı noktası
4 Ses bağlantı noktası:

•  Optik (TOSLINK) ses kablosu
•  Analog 3,5 mm ses kablosu

1

2
3
4
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Başlarken
Adım 1: Güç kaynağını ayarlama
Ülke adaptörünü takmak için:
1.  Ülkenize uygun adaptörü seçin. (Paketteki 

ülke adaptörleri ülkeye göre farklılık 
gösterebilir.)

2.  Adaptörün yuvarlak 
köşesini, evrensel güç 
kaynağının yuvarlak 
köşesine tamamen 
oturana kadar itin.

3.  Klik sesi duyulduğunda adaptörün kuyruğu 
yerine oturmuştur. Adaptörün sıkıca 
kilitlendiğinden emin olun.

ABD AB BK AVUS

2.

3.

Ülke adaptörünü çıkarmak için:
1.  Evrensel güç kaynağının 

tırnağını geri çekip basılı 
tutun.

2.  Adaptörü yukarı doğru 
hafifçe çekerek prizden 
çıkarın.

Adım 2:  Güç kaynağını bağlama
1.  USB kablosunun büyük ucunu 

güç kaynağına takın.
 
 

2.  Güç kaynağını elektrik 
prizine takın.

2.
1.
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3.  USB kablosunun küçük ucunu 
TV Connector’ın mikro USB güç bağlantı 
noktasına takın.

 
 
 
TV Connector’ı USB kablosu ile çalıştırmak 
için USB kablosunun büyük ucunu TV’nin USB 
bağlantı noktasına da takabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TV Connector ilk kez bir güç kaynağına 
bağlandığında, işitme cihazı ile otomatik olarak 
bağlantı kurulur. Bağlantı başarılı olduğunda 
işitme cihazları bir onay müziği çalar.

Adım 3: Ses kaynağına bağlama
TV Connector TV, bilgisayar veya ses sistemi 
gibi herhangi bir ses kaynağına bağlanabilir. 
İki farklı ses kablosu girişini destekler: optik 
(TOSLINK) veya analog. Bu ses kablolarının her 
biri, TV Connector üzerindeki ilgili ses bağlantı 
noktasına takılmalıdır.

 
 
 
 
 
 

  Ses kaynağınızla uyumlu ses kablosunu seçin.

  Seçtiğiniz ses kablosunun hem TV Connector’a 
hem de ses kaynağına sıkıca takıldığından 
emin olun.

Optik (TOSLINK)
Dijital sinyal fiber optik 
kablo (isteğe bağlı)

Analog
3,5 mm ses kablosu 
(TV Connector’a önceden yüklü)
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Analog kablo ile bağlama
Analog 3,5 mm ses kablosunun boştaki ucunu 
TV’nizin (veya ses kaynağınızın) AUDIO OUT 
bağlantı noktasına takın.

   Analog 3,5 mm ses kablosu bağlandığında 
TV’nizin hoparlörleri kapanıyorsa bu kablo 
yerine optik ses kablosunu kullanın (bkz. İsteğe 
bağlı: Optik kablo ile bağlama).

İsteğe Bağlı: Optik kablo ile bağlama
Ürünle birlikte verilen analog 3,5 mm ses 
kablosunu optik (TOSLINK) kablo ile değiştirin. 
Optik kablonun büyük ucunu TV Connector’a, 
küçük ucunu ise TV’nizin (veya ses kaynağının) 
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUTPUT yuvasına takın.
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Adım 4:  TV Connector’ı işitme cihazlarınıza 
bağlama

  TV Connector ilk kez bir güç kaynağına 
bağlandığında, işitme cihazı ile otomatik olarak 
bağlantı kurulur. Bağlantı başarılı olduğunda 
işitme cihazları bir onay müziği çalar.

Yeni işitme cihazlarını TV Connector’a 
bağlamak için:
• TV  düğmesine bastığınızda LED gösterge 

ışığı mavi renkte yanıp sönmeye başlar.

• İşitme cihazlarının açık ve TV Connector’a 
en fazla 1 m mesafede olduğundan 
emin olun.

• Bağlantı başarılı olduğunda 
işitme cihazları bir onay müziği 
duyarsınız. Bu müzik 10 saniyeye 
kadar sürebilir.

  TV Connector, bağlantı işlemi 
sırasında kapsama alanında bulunan tüm 
uyumlu işitme cihazlarına bağlanır. İlk bağlantı 
işleminden sonra işitme cihazları TV Connector 
kullanılabilir olduğunda bunu otomatik olarak 
algılar.
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TV Connector’ın günlük kullanımı
TV’nizi veya ses kaynağınızı açın. TV Connector, 
ses sinyalini işitme cihazlarına otomatik olarak 
iletir.

 

 
 

  İşitme cihazlarınızdan birindeki 
düğmeye basarak gelen ses 
sinyalini kabul etmeniz gerekebilir.

Sesi doğrudan işitme cihazlarınızdan duyarsınız.

  Ses girişi olmadığında TV Connector işitme 
cihazlarına ses aktarımını otomatik olarak 
durdurur. LED göstergesi sabit kırmızıdır 
(bekleme modu).

  TV Connector yalnızca mono veya stereo ses 
sinyallerini alıp aktarabilir. Lütfen TV’nin (veya 
ses kaynağının) herhangi bir Dolby Digital 
veya DTS ses ayarı kullanmadığından emin 
olun. Bu ses sinyalleri mevcutsa TV Connector 
üzerindeki LED göstergesi kırmızı renkte yanıp 
söner. Lütfen TV veya ses kaynağının ses 
ayarları menüsünden ses sinyalini stereo (PCM) 
olarak değiştirin. Alternatif olarak, analog 
3,5 mm ses kablosuna geçin.

İşitme cihazları TV Connector kapsama alanının 
dışında kaldığında TV programından çıkış 
yapar. İşitme cihazları TV Connector kapsama 
alanına yeniden girdiğinde ses sinyali yayını 
otomatik olarak devam eder. 

  TV Connector kapsama alanı en fazla 15 m’dir.
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TV Connector ve telefon çağrıları
İşitme cihazlarınız cep telefonunuza bağlıysa 
TV Connector’ı kullanırken bile telefon çağrıları 
almaya devam edebilirsiniz.
Gelen bir çağrı olması durumunda, işitme 
cihazları TV Connector’dan gelen ses sinyalini 
otomatik olarak durdurur ve işitme cihazlarında 
gelen çağrı uyarısı çalınır. Çağrı sonrasında 
işitme cihazları TV Connector ses sinyaline 
otomatik olarak geri döner.

Ses aktarımını kapatma
TV Connector’dan ses sinyali aktarımını 
sonlandırmak için TV’yi veya ses kaynağını 
kapatmanız yeterlidir. TV Connector otomatik 
olarak bekleme moduna girer ve işitme cihazları 
TV programından çıkar.

  TV’yi izlemeye (veya ses kaynağını dinlemeye) 
devam eden birisi varsa işitme cihazınızdaki 
düğmeleri kullanarak otomatik programa geri 
dönün. Bu seçeneğin işitme sağlığı bakım 
uzmanınız tarafından programlanması gerekir.

Televizyonunuz ve ortamınız arasındaki ses 
dengesini ayarlama
İki işitme cihazı kullanırken TV’nin ses düzeyini 
ayarlamak için:
• Sağ kulağınızdaki işitme cihazının 

düğmesine basarak televizyonun sesini açar 
ve ortam sesini kısarsınız

• Sol kulağınızdaki işitme cihazının 
düğmesine basarak televizyonun sesini 
kısar ve ortam sesini açarsınız

Bir işitme cihazı kullanırken TV’nin ses düzeyini 
ayarlamak için:
• İşitme cihazının düğmesine bastığınızda 

televizyonun sesini açar ve ortam sesini 
kısarsınız

Sol kulak Sağ kulak

TV sesini 
kısma

TV sesini 
açma
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LED gösterge ışığını anlama
Sabit yeşil Açık ve ses aktarılıyor
Sabit kırmızı Bekleme modu
Yanıp sönen 
mavi

Bağlanma modu

Yanıp sönen 
kırmızı

Yanlış ses girişi biçimi 
(Dolby Digital veya DTS)

Sorun giderme kılavuzu
Neden Olası çözüm
Sorun: ses kaynağından ses duyulmuyor, LED gösterge 
ışığı sabit kırmızı yanıyor
Ses kaynağı kapalı Ses kaynağını açın

Kablolar TV Connector 
ve/veya ses kaynağına 
düzgün şekilde 
takılmamış 

Tüm kabloların doğru 
konumda olduğundan ve 
sıkıca takıldığından emin 
olun. Bkz. “3. Adım: Ses 
kaynağına bağlama”

Ses kablosu, ses 
kaynağının AUDIO IN 
yuvasına takılmış

Ses kablosunun, ses 
kaynağı AUDIO OUT 
yuvasına takıldığından 
emin olun

 
Sorun: ses kaynağından ses duyulmuyor, LED gösterge 
ışığı kırmızı renkte yanıp sönüyor
Yanlış ses girişi biçimi 
(Dolby Digital veya DTS) 
kullanılıyor

Ses kaynağınızın ses 
ayarlarında stereo (PCM) 
ses biçiminin 
kullanıldığından emin olun. 
Bunu yapmanız mümkün 
değilse analog 3,5 mm ses 
kablosunu kullanın.
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Neden Olası çözüm
Sorun: ses kaynağından ses duyulmuyor, LED gösterge 
ışığı sabit yeşil yanıyor
TV Connector işitme 
cihazlarına bağlı değil

İşitme cihazlarınızı 
TV Connector’a 
bağlayın. Bkz. “4. Adım: 
TV Connector’ı işitme 
cihazlarınıza bağlama”

Ses kaynağı sessize 
alınmış

Ses kaynağını sessiz 
durumdan çıkarın veya ses 
düzeyini artırın

 
Sorun: LED gösterge ışığı mavi renkte yanıp sönüyor
TV Connector bağlanma 
modunda

Bkz. “TV Connector’ı işitme 
cihazlarınıza bağlama”

Sorun: yayın sırasında duyulan ses düzeyi rahatsızlık 
veriyor (çok düşük veya çok yüksek)
Farklı ses kaynakları, 
farklı çıkış ses 
düzeylerine sahiptir

Bkz. “Televizyonunuz ve 
ortamınız arasındaki ses 
dengesini ayarlama”

Neden Olası çözüm
Sorun: TV Connector’ı bağladıktan sonra TV 
hoparlörlerinden ses gelmiyor
TV’nin kulaklık 
bağlantısı seçilmiş

Hoparlörleri ve kullanılacak 
kulaklık bağlantısını aynı 
anda etkinleştirmek için 
TV’nin ses ayarlarını kontrol 
edin.
Alternatif bir yol olarak, 
TV Connector’ı ses 
kaynağına bağlamak için 
analog 3.5 mm ses kablosu 
yerine optik (TOSLINK) 
kabloyu kullanın. Bkz. 
“İsteğe bağlı: Optik kablo 
ile bağlama”

Sorun: ses kaynağı hoparlörlerinden gelen ses, işitme 
cihazında yayınlanan sese göre gecikmeli geliyor
Ses kaynağı 
hoparlörlerinin gecikme 
ayarı çok yüksek

Ses kaynağınızın ses 
ayarları menüsünden ses 
gecikme süresini ayarlayın 
(gecikmeyi azaltın)
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Uyarılar
  Cihaz 36 aydan küçük çocuklara yönelik 
değildir. Çocuklar tarafından yutulması 
durumunda boğulmaya neden olabilecek 
küçük parçalar içerir. Çocukların, bilişsel 
bozukluğu olan kişilerin ve evcil hayvanların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Yutulması 
halinde hemen bir doktora veya hastaneye 
başvurun.
  Yalnızca işitme sağlığı bakım uzmanınız 
tarafından sizin için özel olarak 
programlanmış işitme cihazlarını kullanın.
  Bu cihazda Sonova AG tarafından açıkça 
onaylanmamış değişiklikler yapılamaz.
  TV Connector manyetik alanlar oluşturabilir. 
TV Connector implante edilebilir cihazlarla 
(ör. kalp pilleri, defibrilatörler vb.) 
etkileşime girerse, TV Connector’ı 
kullanmayı bırakın ve doktorunuza ve/
veya implante edilebilir cihazın üreticisine 
danışın.

  Cihazın içinin açılması cihazda hasar 
oluşturabilir. Bu kullanıcı kılavuzunun sorun 
giderme bölümündeki çözüm yönergeleri 
izlenerek çözülemeyen sorunlar oluşursa 
işitme sağlığı bakım uzmanınıza başvurun.
  Elektrikli bileşenleri yerel yönetmeliklere 
uygun şekilde atın.
  Cihazı patlayıcı alanlarda (madenler veya 
patlama tehlikesi bulunan endüstriyel 
alanlar, oksijen bakımından zengin ortamlar 
ya da yanıcı anestetiklerin işlendiği alanlar) 
veya elektronik ekipmanların yasak olduğu 
yerlerde kullanmayın.
  Harici cihazlar yalnızca ilgili IECXXXXX 
standartlarına uygun şekilde test edilmiş 
olması durumunda bağlanabilir. Yalnızca 
Sonova AG tarafından onaylanmış 
aksesuarları kullanın.
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  Dikkat: elektrik çarpması. Fişi tek başına 
elektrik prizlerine takmayın.

 
 
 

  Güvenlik nedeniyle, yalnızca Sonova AG 
tarafından verilen şarj cihazlarını ya da 5 VDC 
dereceli stabilize şarj cihazlarını kullanın,  
min. 500 mA.

Ürün güvenliğiyle ilgili bilgiler
  Cihaz kablolarını, bağlantı noktalarını ve güç 
kaynağını kir ve birikintilerden koruyun.

  Cihazınızı, cihaza ait farklı kablolara 
bağlarken aşırı kuvvet uygulamayın.

  Cihazı aşırı nem (banyo veya yüzme alanları) 
ve ısı kaynaklarından (radyatör, TV üstü) 
koruyun. Cihazı aşırı darbe ve titreşimlerden 
koruyun.

  Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Temizlemek 
için asla ev temizlik ürünleri (çamaşır 

deterjanı, sabun vb.) veya alkol kullanmayın. 
Cihazı kurutmak için asla mikrodalga fırın 
veya diğer ısıtma cihazlarını kullanmayın.

  Röntgen ışınları, BT veya MRI taramaları 
cihazı bozabilir veya doğru çalışmasını 
olumsuz yönde etkileyebilir.

  Cihaz düşürülür veya hasar görürse, aşırı 
ısınırsa, hasarlı bir kablosu veya fişi varsa 
ya da sıvıya düşürülürse cihazı kullanmayı 
bırakın ve işitme sağlığı bakım uzmanınızla 
iletişim kurun.

  Yüksek güçlü elektronik ekipmanlar, büyük 
elektronik tesisatlar ve metalik yapılar, 
cihazın kapsama alanını bozabilir ve önemli 
ölçüde azaltabilir.

  Kabloyu TV’ye veya ses kaynağına ve 
TV Connector’a bağlarken optik TOSLINK 
kablodan gelen optik ışıktan gözlerinizi 
koruyun.
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Bilgi ve sembol açıklamaları
CE sembolü, bu ürünün Radyo Ekipman Direktifi 
2014/53/EU gerekliliklerini karşıladığına ilişkin 
Sonova AG onayıdır.
Bu sembol, kullanıcının bu kılavuzdaki ilgili bilgileri 
okuması ve dikkate alması gerektiğini gösterir.
Cihaz üreticisini ifade eder.

 Bu sembol, kullanıcının bu kılavuzdaki ilgili uyarı 
bildirimlerine dikkat etmesi gerektiğini gösterir.
Kullanım ve ürün güvenliği için önemli bilgiler.

Çalışma 
koşulları

Bu cihaz, bu kullanıcı kılavuzunda aksi belirtilmedikçe 
amaca uygun kullanılması halinde sorunsuz veya 
kısıtlamasız çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Taşıma ve saklama sıcaklığı: 

-20° ila + 60° Santigrat 
(-4° ila +140° Fahrenhayt)
Çalışma sıcaklığı: 

-0° ila + 40° Santigrat 
(-32° ila +104° Fahrenhayt)

Kuru tutun.

Cihaz, ürün etiketinde tanımlanan parametrelerle 
Doğrudan Akım (DC) güç kaynağına yönelik 
tasarlanmıştır.
Taşıma ve saklama sırasında nem:  
<%90 (yoğuşmasız).
Çalışma nemi: <%90 (yoğuşmasız). 
Hava basıncı: 500 hPa ila 1500 hPa

Ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, ürünün 
diğer ev atıklarınızla birlikte bertaraf edilmemesi 
gerektiği anlamına gelir. Ekipman atığını, kentsel 
atık sisteminden ayrı şekilde bertaraf etmek sizin 
sorumluluğunuzdadır. Eski cihazınızın doğru şekilde 
bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olumsuz 
olabilecek sonuçları önlemeye yardımcı olur. 

Easy Line Easy Line, Sonova’nın ticari markasıdır.

© Telif hakkı sembolü
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Uyumluluk bilgileri
Uygunluk Bildirimi 
Sonova AG işbu belgeyle bu ürünün Radyo Ekipman Direktifi 
2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk 
Beyanının tam metni üreticiden alınabilir.
Avustralya/Yeni Zelanda: 

   Bir cihazın, ilgili Radyo Spektrum Yönetimi (RSM) 
ve Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA) 
düzenlemelerine uygunluğunu ve Yeni Zelanda ile 
Avustralya’da yasal olarak satılabileceğini gösterir. 
R-NZ uygunluk etiketi, A1 uygunluk seviyesi altında Yeni 
Zelanda piyasasında satılan radyo özellikli ürünleri içindir.

Uyarı 1:
Bu cihaz, FCC Kuralları Kısım 15 ve Endüstri Kanada RSS-210 ile 
uyumludur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula tabidir: 
1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve 
2)  bu cihaz, istenmeyen kullanıma neden olabilecek parazitler 

dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Uyarı 2:
Sonova AG tarafından açık onay alınmadan bu cihazda yapılan 
değişiklik veya düzeltmeler, cihazın kullanımına yönelik FCC 
yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyarı 3:
Bu cihaz test edilmiştir ve cihazın FCC Kuralları Kısım 15 ve 
Endüstri Kanada ICES-003 gereğince B Sınıfı dijital cihaz 
sınırlamalarıyla uyumlu olduğu ortaya konulmuştur. 
Bu sınırlamalar, konut tesisatlarında zararlı girişime karşı makul 
düzeyde koruma sağlandığını göstermektedir. Bu cihaz, radyo 
frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve talimatlara 
uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo 
iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir 
tesisatta girişim olmayacağına yönelik garanti yoktur. Bu cihaz, 
radyo ve televizyon alımında zararlı parazite neden olursa 
(ekipmanın kapatılıp tekrar açılmasıyla belirlenebilir), kullanıcının 
aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak girişimi 
gidermeye çalışması önerilir:
- Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya konumlandırın.
- Cihazla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
-  Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre 

üzerindeki bir prize takın.
-  Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine 

danışın.

Uyarı 4:
FCC/IC RF Radyasyona Maruz Kalma Açıklaması
Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC/Industry 
Canada RF radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur.
Bu ekipman, verici ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe 
olacak şekilde kurulup çalıştırılmalıdır.
Bu verici, diğer anten veya vericilerle aynı ortamda 
konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.



28 29

Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri
-  Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar 

gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz
-  Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı 

koruyunuz
-  Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan 

arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez
 
Yerel garanti
Cihazınızı satın aldığınız işitme merkezinden ülkenin garanti 
şartları hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Uluslararası garanti
Sonova AG, satın alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere 
bir yıllık sınırlı uluslararası garanti sunmaktadır. Bu sınırlı garanti 
üretim ve malzeme hatalarını kapsar.   
Garanti, yalnızca bir satın alma belgesi gösterilirse geçerlidir. 
Uluslararası garanti, tüketici ürünlerinin satışı ile ilgili geçerli 
ulusal mevzuat uyarınca sahip olabileceğiniz yasal hakları 
etkilemez.
 

Garanti sınırlaması
Bu garanti, yanlış kullanım veya bakım, kimyasallara maruz kalma 
veya gereğinden fazla basınca maruz kalma sonucu meydana 
gelen hasarları kapsamaz. Üçüncü şahısların veya yetkili olmayan 
servis merkezlerinin neden olduğu hasar, garantiyi geçersiz kılar. 
Bu garanti, bir işitme uzmanının kendi ofisinde yaptığı hizmetleri 
içermez.

Seri numarası (sol taraf):
 
 
Seri numarası (sağ taraf):
 
 
Satın alındığı tarih:
  
 
Yetkili işitme uzmanı (damga/imza): 
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Ek notlar

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin 
edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları ve diğer 
erişim bilgileri.

Duyu İç Anadolu / Millet Cad. Karadeniz Çarşısı No:33 K:1 Kayseri 
/ +90 0352 2220629 

Altınses İşitme / Güllük Cad. Özpınar Atasan Apt. No:85 K:1 D:9 
Antalya / +90 242 2485379  

Duysel  / Sağlık Sokak, Opera Han 25 / 16-17 (The Marmara Oteli 
Yanı) 34437 Taksim /Istanbul / +90 212 252 02 45

Cihazınıza yetkili servisler dışında kesinlikle müdahale 
edilmemesine özen gösteriniz. Aksi taktirde cihazınız garanti 
kapsamı dışında kalacaktır.
 

Tüketici Hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer 
alan;
a-Sözleşmeden dönme,
b-Satış bedelinden indirim isteme,
c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesi isteme, haklarından birini 

kullanabilir.





Sonova AG 
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa, Switzerland
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İthalatçı Firma
Sonova Duyu Sistemleri İth.İhr.Tic.Paz.Ltd.Şti.
Cumhuriyet Cad. Kervansaray Apt. B Blok No:54
D:14 Harbiye-Şişli/İstanbul
Tel: +90 212 2326722
info.turkiye@unitron.com


