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1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
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İthalatçı
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Ürün Bilgileri ve Aksesuarlar
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1    Ekran
• Saat kadranını değiştirmek veya  bir uygulamada seçenekleri görmek için 

sıkıca bastırın.

2    Digital Crown
• Saat kadranını veya Ana Ekran’ı görmek için basın.
• Büyütmek veya küçültmek, kaydırmak ya da ayarlamak için çevirin.
• Siri için basılı tutun.

3    Yan düğme
• Dock’u göstermek için basın.
• Apple Pay için iki kez basın.
• Apple Watch’u kapatıp açmak veya acil arama yapmak için  

basılı tutun.

4    Kordon açma düğmesi

5    Hoparlör

6    Kalp atış hızı sensörü

7    Mikrofon

8    Hava deliği

Apple Watch Kullanma Kılavuzu 
Apple Watch Kullanma Kılavuzu’nu gözden geçirmek için help.apple.com/watch 
adresine gidin, iBooks Store’dan (kullanılabiliyorsa) ePub sürümünü indirin veya 
iPhone’da Apple Watch uygulamasını açın ve Saatim’e dokunun, sonra Genel > 
Hakkında > Kullanma Kılavuzu’nu Görüntüle bölümüne gidin. Belgeleri ileride 
başvurmak üzere saklayın.

Teknik Özellikler 

Apple Watch Series 2 - 7000 Serisi Alüminyum Kasa - A1858/A1859

Yükseklik: 38,6 mm 
Genişlik: 33,3 mm 
Derinlik: 11,4 mm

Yükseklik: 42,5 mm 
Genişlik: 36,4 mm 
Derinlik: 11,4 mm

• Ion-X güçlendirilmiş cam
• Force Touch özellikli Retina ekran
• Digital Crown
• Taptic Engine
• Kalp hızı algılayıcı, ivmeölçer ve jiroskop
• Barometrik altimetre
• Ortam ışığı sensörü
• Hoparlör ve mikrofon
• Wi-Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz)
• Bluetooth 4.2
• GPS
• Suya Dayanıklı (50 m)

http://help.apple.com/watch


Apple Watch Series 3 - 7000 Serisi Alüminyum Kasa - A1889/A1891

Yükseklik: 38,6 mm 
Genişlik: 33,3 mm 
Derinlik: 11,4 mm

Yükseklik: 42,5 mm 
Genişlik: 36,4 mm 
Derinlik: 11,4 mm

Apple Watch Series 3 - 316L Paslanmaz Çelik Kasa - A1889/A1891

Yükseklik: 38,6 mm 
Genişlik: 33,3 mm 
Derinlik: 11,4 mm

Yükseklik: 42,5 mm 
Genişlik: 36,4 mm 
Derinlik: 11,4 mm

• Safir kristal
• Force Touch özellikli Retina ekran
• Digital Crown
• Taptic Engine
• Kalp hızı algılayıcı, ivmeölçer ve jiroskop
• Barometrik altimetre
• Ortam ışığı sensörü
• Hoparlör ve mikrofon
• LTE ve UMTS
• Wi-Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz)
• Bluetooth 4.2

• GPS
• Suya Dayanıklı (50 m)

Bakım, Onarım ve Kullanım Kuralları  
Onarım  Apple Watch’un içini açmayın ve Apple Watch’u kendiniz onarmayı 
denemeyin. Apple Watch’un sökülmesi zarar görmesine, suya dayanıklılık özelliğinin 
kaybolmasına ve sizin yaralanmanıza neden olabilir. Apple Watch zarar görmüşse 
veya kusurlu çalışıyorsa Apple veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ile iletişime geçin. 
Servis almayla ilgili daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.apple.com/
support/watch/service/faq.

Pil  Apple Watch’taki lityum iyon pil, Apple veya yetkili bir servis sağlayıcı tarafından 
servis görmelidir. Pil servisi istediğinizde yedek Apple Watch alabilirsiniz. Piller 
ev atıklarından ayrı olarak atılmalı veya geri dönüştürülmelidir. Pil servisi ve geri 
dönüşümü hakkında bilgi için www.apple.com/tr/batteries/service-and-recycling 
adresine gidin.

Taşıma ve Nakletme
Kullanım  Apple Watch’u dikkatli kullanın. Apple Watch, içinde hassas elektronik 
parçalar barındırır ve düşürülürse, yakılırsa, delinirse ya da ezilirse hasar görebilir. 
Seramikten yapılmış Apple Watch kasaları düşürülürse veya şiddetli bir darbeye 
maruz kalırsa kırılabilir veya çatlayabilir. Yaralanmalara neden olabileceğinden, hasar 
görmüş bir Apple Watch’u (örneğin ekranı veya kasası çatlamış, görünür şekilde su 
girmiş veya hasarlı kordonu olan) kullanmayın. Toz veya kuma maruz kalmayı önleyin. 

Kullanıma İlişkin Hatalar
Sıvıya maruz kalma  Apple Watch, suya karşı dayanıklıdır ancak su geçirmez 
değildir. Örneğin egzersiz sırasında (tere maruz kalma sorun yaratmaz), yağmurda 
veya ellerinizi yıkarken Apple Watch’u takabilir ve kullanabilirsiniz. Saate su sıçrarsa 
aşındırmayan ve tüy bırakmayan bir bez ile silin. Apple Watch’un aşağıdaki maddelere 
maruz kalmasını en aza indirmeyi deneyin ve Apple Watch bu maddelere temas 
ederse aşağıdaki “Temizlik ve bakım” bölümünde yer alan yönergeleri uygulayın. 

Parfüm, sabun, çözücüler, deterjan, asit ve asitli gıdalar, sabunlu su, böcek kovucu, 
losyon, güneş kremi, yağ veya saç boyası.

Düğmeleri, Digital Crown’u, bağlayıcıları ve kapıları kullanma  Apple Watch’ta bir 
düğmeye veya Digital Crown’a asla fazla basınç uygulamayın ya da şarj bağlayıcısını 
bir kapıya zorla takmaya çalışmayın; aksi takdirde garanti kapsamına girmeyen bir 
hasar oluşabilir. Eğer bağlayıcı ve kapı, makul bir kolaylıkla birbirine oturmuyorsa 
muhtemelen birbiriyle uyumlu değildir. Kapının önünde engel olup olmadığına bakın 
ve bağlayıcının kapıya uyduğundan ve bağlayıcıyı kapıya uygun yönde taktığınızdan 
emin olun.

Belirli kullanım düzenleri kabloların yıpranmasına veya kırılmasına neden olabilir. 
Diğer metal tel veya kablolarda olduğu gibi bir şarj ünitesine bağlı olan kablo 
da aynı noktadan sürekli bükülürse zayıflayabilir veya kırılganlaşabilir. Kabloda 
köşeli kıvrımlar olmamasına ve yumuşak bükülmeler olmasına çalışın. Kabloda ve 
bağlayıcıda dolaşma, kırılma, bükülme veya başka bir hasar olup olmadığını düzenli 
olarak denetleyin. Bu tür bir hasar bulunması durumunda kabloyu kullanmayı bırakın.

Çalıştırma sıcaklığı  Apple Watch ortam sıcaklığının 0º ile 35º C (32º - 95º F) 
arasında olduğu yerlerde en iyi şekilde çalışacak ve sıcaklığın -20° ile 45° C  
(-4 - 113° F) arasında olduğu yerlerde saklanacak şekilde tasarlanmıştır. Apple Watch, 
bu sıcaklık aralıklarının dışında saklanır veya çalıştırılırsa hasar görebilir ve pil ömrü 
kısalabilir.

Kullanıcının Yapacağı Bakım ve Temizlik
Temizlik ve bakım  Apple Watch’u temiz ve kuru tutun. Antrenmanlardan sonra 
veya yoğun terleme sonrasında Apple Watch’u, kordonu ve cildinizi temizleyin ve 
kurulayın. Temiz suya maruz kaldıysa Apple Watch’u ve kordonu iyice kurulayın. Kir 
ya da kum, makyaj malzemesi, mürekkep, sabun, deterjan, asit veya asitli yiyecekler 
gibi leke veya diğer hasarlara yol açabilecek bir madde veya ter, tuzlu su, sabunlu su, 
havuz suyu, parfüm, böcek kovucu, losyonlar, güneş kremi, yağ, yapışkan çözücü, saç 
boyası veya çözücüler gibi cilt tahrişine sebep olabilen temiz su dışındaki sıvılar ile 
temas ederse Apple Watch’u temizleyin. Apple Watch ve kordon renkleri değişiklik 
gösterebilir veya zamanla solabilir.

Düzenli Bakım ve Zaman Aralığı
Hiçbir düzenli bakım gerekmez.

Kullanım Ömrü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiği üzere kullanım ömrü 5 yıldır.

Tüketicinin Seçim Hakkı 
Kusurlu ürüne ilişkin Tüketicinin Seçim Hakkı ile ilgili bilgi

Ürünün kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda 6502 Sayılı Tüketicilerin 
Korunması Hakkındaki Kanunun 11. Maddesi uyarınca tüketici aşağıda sıralanan 
haklarından birini kullanabilir: 

a. Sözleşmeyi feshedebilir
b. Satış fiyatı üzerinden indirim isteyebilir
c. Ücretsiz onarım isteyebilir
d. Satın alınan ürünün kusursuz ürünle değiştirilmesini isteyebilir

Tüketicinin Ücretsiz onarım isteme hakkını seçmesi durumunda satıcı, ürünü 
onarmakla veya hiçbir işçilik, değiştirilen parça masrafı ya da başka herhangi bir 
adla hiçbir masraf almadan ürünün onarılmasını sağlamakla yükümlüdür. Tüketici 
ücretsiz onarım hakkını üreticiye veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve 
ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanması için müteselsilen sorumludur.

Tüketici Ücretsiz onarım hakkını kullandığında: 

• ürün garanti süresi içinde yeniden bozulursa
• onarım süresi aşılırsa
• yetkili servis bayisi, satıcı, üretici veya ithalatçı onarımın mümkün olmadığını 

yazılı bir raporla bildirirse, 

Tüketici, ürünün fiyatının geri ödenmesini veya kusur tutarı kadar indirim yapılmasını 
isteyebilir ya da ürünün kusurlu olmayan benzer bir ürünle değiştirilmesini 
isteyebilir. Satıcı müşterinin isteğini reddedemez. İsteğin karşılanmaması 
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı bu durumdan müteselsilen sorumludur.

http://www.apple.com/support/watch/service/faq
http://www.apple.com/support/watch/service/faq
http://www.apple.com/tr/batteries/service-and-recycling


Tüketicinin Tahkime Başvuru Hakkı
Kullanıcı haklarına ilişkin garanti kullanımından kaynaklanan anlaşmazlıklar söz 
konusu olduğunda Kullanıcı, ikamet ettiği belediye/bölge sınırları dahilindeki Hakem 
Heyetine veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

Ürünü Verimli Bir Şekilde Kullanma 
Kalan pil gücünü denetleme  Apple Watch’ta Denetim Merkezi’ni açmak için saat 
kadranının en altından yukarı kaydırın.

Pil azaldığında güç tasarrufu yapma  Kalan pil gücünü daha uzun süre kullanmak 
için Apple Watch’u Güç Koruma moduna geçirebilirsiniz. Apple Watch saati 
göstermeye devam eder ancak diğer uygulamaları kullanamazsınız. Denetim 
Merkezi’ni açmak için saat kadranının en altından yukarı kaydırın, pil yüzdesine 
dokunun, sonra Güç Koruma’ya dokunun. 

Pil şarjı yüzde 10’a düştüğünde, Apple Watch size uyarı verir ve Güç Koruma moduna 
geçmenize olanak tanır.

Güvenli Kullanım Uyarısı
UYARI: Bu güvenlik yönergelerine uyulmaması yangına, elektrik çarpmasına, 
yaralanmaya neden olabilir veya Apple Watch’a ya da diğer eşyalara hasar verebilir. 
Apple Watch’u kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerinin tümünü okuyun.

Şarj Etme  Apple Watch’u şarj etmek için Apple Watch manyetik şarj kablosunu ve 
güç adaptörünü (Apple Watch Edition için ise birlikte gelen kablolu Apple Watch 
manyetik şarj kutusunu veya uygunsa Apple Watch manyetik şarj istasyonunu ya 
da birlikte gelen Apple Watch manyetik şarj kablosunu) kullanın. Ayrıca, MFi logolu 
üçüncü parti 5W güç adaptörlerini de kullanabilirsiniz. 

Lightning kablosu ve bağlayıcısı  Lightning - USB kablosu bir güç kaynağına 
takılıyken rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabileceği için bağlayıcı ile uzun 
süreli deri temasından kaçının. Lightning bağlayıcısının üzerine oturmak veya 
üzerinde uyumak gibi durumlardan kaçınılması gerekir.

Uzun süre ısıya maruz kalma  Apple Watch, Apple Watch manyetik şarj kablosu, 
Apple Watch manyetik şarj kutusu, Apple Watch manyetik şarj istasyonu ve güç 
adaptörü, uygulanabilir yüzey sıcaklığı standartları ve sınırları ile uyumludur. Ancak 
bu sınırlar dahilinde bile sıcak yüzeylerle uzun süre aralıksız temas rahatsızlık 
duyulmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Rahatsız edecek düzeyde ısınırsa 
Apple Watch’u çıkarın.

Radyo Frekansı Enerjisine Maruz Kalma  Apple Watch ile ilgili radyo frekansına 
maruz kalma bilgileri için iPhone’da Apple Watch uygulamasını açın ve Saatim’e 
dokunun, sonra Genel > Hakkında > Yasal > RF’ye Maruz Kalma bölümüne gidin. 
Veya www.apple.com/legal/rfexposure adresine gidin.

Radyo frekansı paraziti  Elektronik aygıtların kullanılmasını yasaklayan veya 
sınırlayan işaretlere ve uyarılara uyun (örneğin sağlık tesislerinde veya patlayıcı 
ortamlarda). Kullanımın yasak olduğu durumlarda (örneğin uçak yolculuğu sırasında 
veya yetkililer tarafından istendiğinde) Apple Watch manyetik şarj kablosunu, 
Apple Watch manyetik şarj kutusunu ve Apple Watch manyetik şarj istasyonunu 
çıkarın ve Apple Watch’u kapatın ya da Uçak Modu’nu kullanın.

Tıbbi Aygıt Paraziti  Apple Watch, tıbbi aygıtlarda parazit yapabilecek 
mıknatıslar içerir.

Tıbbi aygıt değildir  Apple Watch, kalp atış hızı sensörü ve birlikte gelen Apple Watch 
uygulamaları tıbbi aygıtlar değildir ve yalnızca fitness amaçlı kullanım içindir. 
Bu aygıtlar, hastalıkların veya diğer durumların tanısında veya tedavisinde, 
azaltılmasında veya önlenmesinde kullanım için tasarlanmamış veya planlanmamıştır.

Boğulma tehlikesi  Bazı Apple Watch kordonları küçük çocuklar için boğulma 
tehlikesi oluşturabilir. Bu kordonları küçük çocuklardan uzak tutun.

Cilt hassasiyeti  Bazı kişilerde mücevherlerde, saatlerde ve diğer takılabilen 
aksesuarlarda bulunan bazı malzemelere karşı, uzun süre cilt ile temas ettikleri 
takdirde reaksiyon oluşabilir. Bu durum alerjiler, çevresel faktörler, sabun, ter gibi 
tahriş edicilere uzun süre maruz kalma veya diğer sebeplerden dolayı oluşabilir. 
Alerjileriniz veya başka hassasiyetleriniz varsa her türlü takılabilir aksesuardan 
dolayı tahriş durumu yaşamanız olasıdır. Cildinizde hassasiyet söz konusuysa 
Apple Watch’u takarken özellikle dikkatli olun. Çok sıkı takarsanız Apple Watch’un 
cildinizi tahriş etme riski daha fazla olur. Cildinizin nefes alması için Apple Watch’u 
belirli aralıklarla çıkarın. Apple Watch’u ve kordonu temiz ve kuru tutmak ciltte 
tahriş olasılığını azaltacaktır. Apple Watch’unuzu taktığınız konumun altında ya da 
çevresinde kızarıklık, şişkinlik, kaşınma veya başka türlü tahriş meydana gelirse 
veya rahatsızlık hissederseniz lütfen Apple Watch’u çıkarın ve tekrar takmadan önce 
doktorunuza danışın. Semptomlar geçtikten sonra kullanmaya devam etmek, tahrişin 
geri gelmesi ya da artması ile sonuçlanabilir. 

Paslanmaz çelik, uzay grisi alüminyum veya roze altın alüminyum kasalı Apple Watch 
modelleri, bazı Apple Watch kordonlarının paslanmaz çelik kısımları, Hermès 
kordonlarının metal bölümleri ile saatteki mıknatıslar ve kordonlar nikel içerir. Bu 
malzemelerden kaynaklanan nikele maruz kalma olasılığı azdır, ancak nikel alerjisi 

olduğu bilinen müşteriler, alerjik reaksiyon yaşamayacaklarından emin olana kadar 
kordonları takarken dikkatli olmalıdır.

Apple Watch, Örme Naylon, Milano Loop, Modern Toka ve Deri Loop kordonlar 
yapıştırıcılardan dolayı eser miktarda metakrilatlar içerir. Metakrilatlar, yapışkan 
bandajlar dahil ciltle temas eden birçok tüketici ürününde sıkça bulunur, ancak 
bazı kişilerde bunlara karşı hassasiyet olabilir ya da zamanla hassasiyet gelişebilir. 
Apple Watch’tan ve yukarıda listelenen kordonlardan kaynaklanan metakrilata 
maruz kalma olasılığı azdır ancak metakrilat alerjisi olduğu bilinen müşteriler, alerjik 
reaksiyon yaşamayacaklarından emin olana kadar kordonları takarken dikkatli 
olmalıdır.

Apple Watch’ta ve Apple Watch kordonlarında kullanılan malzemeler, ABD Tüketim 
Ürünleri Güvenlik Komisyonu, geçerli Avrupa mevzuatı ve diğer uluslararası 
standartlar ile mücevher için belirlenen standartları karşılar.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Şirket: Satıcı Şirket:

Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Yetkili İmza:
Şirket Mührü: 

Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Fatura Tarihi ve Numarası:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkili İmza:
Şirket Mührü:

Ürün:

Türü:
Marka:
Model:

Garanti Süresi:
Maksimum Onarım Süresi:
Bandrol ve Seri Numarası:



Garanti Koşulları
1. Garanti süresi teslimat tarihinden itibaren 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere ürünün tümü garanti kapsamındadır.
3. Ürünün kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda 6502 Sayılı Tüketicilerin 

Korunması Hakkındaki Kanunun 11. Maddesi uyarınca tüketici aşağıda sıralanan 
haklarından birini kullanabilir:
• Sözleşmeyi feshedebilir, 
• Satış fiyatı üzerinden indirim isteyebilir,
• Ücretsiz onarım isteyebilir,
• Satın alınan ürünün kusursuz ürünle değiştirilmesini isteyebilir. 

4. Tüketicinin Ücretsiz onarım isteme hakkını seçmesi durumunda satıcı, ürünü 
onarmakla veya hiçbir işçilik, değiştirilen parça masrafı ya da başka herhangi 
bir adla hiçbir masraf almadan ürünün onarılmasını sağlamakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üreticiye veya ithalatçıya karşı kullanabilir. 
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanması için müteselsilen 
sorumludur.

5. Tüketici Ücretsiz onarım hakkını kullandığında: 
• Ürün garanti süresi içinde yeniden bozulursa,
• Onarım süresi aşılırsa, 
• Yetkili servis bayisi, satıcı, üretici veya ithalatçı onarımın mümkün olmadığını 

yazılı bir raporla bildirirse,

Tüketici, ürünün fiyatının geri ödenmesini veya kusur tutarı kadar indirim 
yapılmasını isteyebilir ya da kusurlu olmayan benzerbir ürünle değiştirilmesini 
isteyebilir. Satıcı müşterinin isteğini reddedemez. İsteğin karşılanmaması 
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı bu durumdan müteselsilen sorumludur.

6. Mallar ile ilgili onarım süresi 20 iş gününü geçemez; otomobil ve kamyonlar 
için bu süre 30 iş gününü geçemez. Ürün garanti kapsamındaysa bu süre, söz 
konusu arızanın yetkili servis bayisine veya satıcıya bildirilmesiyle, ürün garanti 
kapsamında değilse süre, ürünün yetkili servis bayisine teslim edilmesiyle 
başlar. Arıza 10 iş günü içinde onarılamazsa üretici veya ithalatçı, ürün onarılana 
kadar aynı özellikleri taşıyan başka bir ürünü tüketiciye sağlamakla yükümlüdür. 
Ürünün garanti süresi içinde arıza yapması durumunda onarım için harcanan 
zaman garanti süresine eklenir. 

7. Kullanıcı kılavuzunda belirtilen yönergelerin aksine kullanımdan kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamında kabul edilmez.

8. Kullanıcı haklarına ilişkin garanti kullanımından kaynaklanan anlaşmazlıklar söz 
konusu olduğunda Kullanıcı, ikamet ettiği belediye/bölge sınırları dahilindeki 
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

9. Satıcının garanti sağlamaması durumunda tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. 

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Servis Merkezleri Listesi

Servis Merkezi İletişim Bilgileri

GEN-PA Telekomunikasyon Ve 
Iletişim. Hiz. San A.Ş.

Nispetiye Caddesi Etiler Sok.  
No: 101 Etiler 
İSTANBUL 
Telefon No: 0212 2871717 
etilerservis@genpa.com.tr

V06.12.16c

Uyumluluk ve Çevre   
Mevzuat  Apple Watch’a özel mevzuat bilgileri, sertifikasyon ve uyumluluk işaretleri 
için Apple Watch’ta Ayarlar > Genel > Mevzuat bölümüne gidin. Ek mevzuat bilgileri, 
Apple Watch Kullanma Kılavuzu’nun “Güvenlik ve Kullanım” bölümünde bulunabilir.

AB Uyum Beyannamesi  
İşburada Apple Inc., bu kablosuz aygıtın R&TTE direktifinin ve uygunsa 2014/53/EU 
sayılı radyo ekipmanı direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine 
uygun olduğunu beyan eder.

Aygıt frekans bantları ve maksimum radyo frekansı gücü bilgilerini içeren AB 
Uyumluluk Bildirimi’nin bir kopyası şu adreste bulunabilir: www.apple.com/euro/
compliance. Apple Watch’ta CE işareti, kordon takma yuvasındadır. 

Önemli: 
Bu ürün, sistem bileşenleri arasında uyumlu çevrebirim aygıtlarının ve yalıtılmış 
kabloların kullanımını içeren şartlar altında EMC uyumluluğunu göstermektedir. 
Radyo, televizyon ve diğer elektronik aygıtlarda parazitlenmelere neden olma 
olasılığını azaltmak için sistem bileşenleri arasında uyumlu çevrebirim aygıtları ve 
yalıtılmış kablolar kullanmanız önemlidir.

Apple ve Çevre  
Bizler Apple şirketi olarak faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevreye olan olumsuz 
etkilerini en aza indirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Daha fazla bilgi için şu 
adrese gidin: www.apple.com/tr/environment

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Avrupa Birliği - Atma Bilgileri

Yukarıdaki simge ürününüzün ve/veya pilinin yerel kanun ve yönetmeliklere uygun 
olarak evsel atıklardan ayrı olarak atılması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünün 
kullanım ömrü sona erdiğinde; onu, yerel makamlar tarafından gösterilen bir 
toplama noktasına götürün. Ürününüzün ve/veya pilinin, atılacağı zaman ayrı olarak 
toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak, 
insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri kazanılmasını sağlayacaktır.
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