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Bu kılavuz geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır. 
This manual was printed on recycled paper.
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Genel Dağıtım:

Servis ve Müşteri Hizmetleri:
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Üretici Firma / Manufactured By:

Yerli ve Yabancı Sertifikalar:
International Quality and Hygiene Certificates:

Önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini değiştirebilme hakkını saklı tutar. 
Ürünlerin Teknik Resim ve Yedek Parça Kataloglarına www.ECA.com.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. Güncel servis adres bilgilerini E.C.A Çağrı Merkezi veya internet sitemizden 
öğrenebilirsiniz.
reverse the right to alter specifications, dimensions and designs without prior notice if they are 
in the interest of technical progress and quality. You can get further information about the 
technical drawings of the products and the spare parts catalogue at www.eca.com.tr.

VALFSEL, IS MEMBER OF ELGINKAN GROUP
VALFSEL, EMAR ve ELMOR ELGİNKAN TOPLULUĞU KURULUŞLARIDIR.

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU GARANTİ BELGESİ
INSTRUCTIONS MANUAL and WARRANTY DEED

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
iSTANBUL BÖLGE ŞEFLİĞİ:
Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1
Şişli - İSTANBUL
Tel   :(0212) 370 13 22
Faks:(0212) 370 13 23

ANTALYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ:
Gebizli Mah. Termessos Bulvarı By Plaza A Blok 
No:50 D:302 Muratpaşa - ANTALYA
Tel   :(0212) 370 13 22
Faks:(0212) 370 13 23

email : emar@emarservis.com.tr

İZMİR BÖLGE ŞEFLİĞİ:
1348 Sokak Keremoğ lu İş Merkezi 
No: 2/E Yenişehir - İZMİR
Tel   :(0212) 370 13 22
Faks:(0212) 370 13 23

ANKARA BÖLGE ŞEFLİĞİ:
Turan Güneş Bul. No:67 Kat:2 
Çankaya - ANKARA
Tel   :(0212) 370 13 22
Faks:(0212) 370 13 23

Web  : http://www.ecaservis.com.tr

WHATSAPP DESTEK HATTIE.C.A. ÇAĞRI MERKEZİ E.C.A. ÇAĞRI MERKEZİ

E.C.A. ÇAĞRI MERKEZİELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 
34394, Şişli - İSTANBUL
Tel : (0212) 705 51 00        Fax: (0212) 249 90 91

UKRAYNA
UKRANIE

RUSYA
RUSSIA

FRANSA / FRANCE
FRANSA / FRANCE

HOLLANDA / HOLLANDALMANYA
GERMANYTÜRKİYE

TURKEY KANADA / CANADA
A.B.D. / U.S.A. Water Label

www.europeanwaterlabel.eu
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“Ekoteknoloji kavramı ile; E.C.A, üretim sürecinden itibaren yenilenemeyen doğal 
kaynak tüketimini en aza indirerek, çevre ve gelecek bilinciyle nihai tüketiciler için 

enerji ve ham madde tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarlanmaktadır.”

Satın aldığınız ürünün modeli ürün kutusu üzerinde belirtilmektedir.
Satın almış olduğunuz ürünlerimiz,çevreye saygılı tesislerimizde üretilmiştir.

Bu kılavuzun basımı için ağaç kesilmemiştir.
  

E.C.A. Mobil  Uygulamamız Yayında!

Model of the product you have purchased is stated on the product box.
Products you have purchased have been manufactured in our 

environment-friendly facilities.
This manual is printed on recycled paper. 

Considering eco-technology, E.C.A minimizes the amount of non-renewable natural resources 
starting from the production process thus designs products encouraging the �nal consumers to save 

energy and resources on based of environmental awareness and the next generation.

Montajdan Önce:

•Armatürünüzü yerine monte etmeden önce 
kılavuzunu inceleyiniz.
•Armatür ile beraber gelen garanti kartını, 
armatürünüzü satın aldığınız bayiye mutlaka 
imzalatınız.
•Kılavuzunuzu armatürünüzün garanti 
süresince saklayınız.
•Armatürünüzü monte edileceği yere kadar 
orijinal ambalajında saklayınız.
•Eğer şebeke basıncının 5 bar'ın üzerinde 
ise uzun süre bu basınçta çalışma 
armatürünüzün ömrünü kısaltır. Bu nedenle 
tesisat girişine E.C.A basınç düşürme 
regülatörü kullanınız. (G½" Tesisat için ürün 
kodu 602111004)
•Armatürünüzü bağlayacağınız tesisatın 
girişine E.C.A filtre monte ediniz. (G½" Tesisat 
için ürün kodu 601010001)
•Armatürünüzü tesisata bağlamadan önce bir 
miktar su akıtarak boruların içini temizleyiniz.
•Krom kaplı armatürleri kaplıca vb. yerlerde 
kullanmayınız.
•Armatürünüzü inşaat halindeki binalarda uzun 
süre takılı olarak bırakmayınız. İnşaat harcı, 
kireç vb. malzemeler armatür üzerine dökülebilir. 
Ayrıca hava içerisinde bulunan kimyasal 
maddeler, havanın nemi ile birleşerek armatür 
yüzeyinde bozulmalar meydana getirebilir. Eğer 
inşaat sırasında bu tür malzemeler armatür 
üzerine düşmüş ve yapışmış ise sert cisimler 
kullanarak kazımayınız. Armatür inşaat halindeki 
binalarda uzun süre kalacaksa armatürün 
üzerine torba geçirerek ortamdan izole ediniz.
•Armatürünüz çevre sıcaklığı 5°C ile 65°C 
arasında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle 
5°C 'nin altındaki çevre koşullarında 
armatürünüzün don olayından etkilenmemesi 
için gerekli önlemleri alınız. 

Before Mounting:

• Before mounting your armature, please view its 
manual.
• Make sure that you have the warranty card you 
received with the armature signed by the dealer 
from which you have purchased your armature.
• Keep your manual as long as the warranty 
period of your armature.
• Keep your armature in its original package until 
you reach where you would mount it.
• If the mains pressure is over 5 bars, operating 
your armature for a long time at this pressure 
reduces its lifetime. Therefore, please use E.C.A 
pressure-reducing valve on the inlet of 
installation. (G1/2” Product code for installation 
602111004)
• Mount an E.C.A filter on the inlet of the 
installation to which you will fasten your 
armature. (G1/2” Product code for installation 
601010001)
• Before mounting your armature to the 
installation, run some water to clean inside of the 
pipes.
• Do not use chrome-coated armatures at places 
like thermal springs.
• Do not leave your armature fastened for a long 
time in buildings under construction. Materials 
such as construction mortar and lime may shed 
over the armature. Besides, chemical materials 
within the air may combine with the moisture in 
the air and cause deformations over the surface 
of the armature. If such materials have fallen or 
stuck to the armature during construction, do not 
scrape them off with hard items. If the armature 
is to remain in buildings under construction for a 
long time, isolate it from the ambient by covering 
the armature with a bag.
• Your armature has been designed to operate at 
an ambient temperature between 5°C and 65° C. 
Take necessary precautions to avoid your 
armature's being affected by frost, in particular at 
ambient conditions below 5°C. 
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TAVSİYE EDİLEN MONTAJ ÖLÇÜLERİ
SUGGESTED MOUNTING MEASUREMENTS

TS EN 1112 KAPSAMI 
ELDUŞLARI

TS EN 1113 KAPSAMI 
DUŞ HORTUMU

G
TSE

Organize Sanayi Bölgesi 
MANİSA
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
22
000102-TSE-06/01
TS EN 1112
Sıhhi Tesisat Armatürü
El Duşu Seti
Sistem 1+
Bağlantı Vida
Boyutu

Debi Sınıfı
Akustik Grubu

1/2"

Grup I
Sınıf B

Montaj Esnasında:
•Armatürünüzün montajı sırasında 
armatürünüzün yüzeylerine çıplak anahtar, 
özellikle de boru anahtarı temas ettirmeyiniz.
•Armatürlerinizi tesisata bağladıktan sonra 
vanayı açıp armatürün bağlantı 
noktalarında sızdırmazlık olup olmadığını 
gözlemleyiniz. Bağlantı noktalarında bir 
sızdırma varsa bağlantıyı sızdırmaz hale 
getirmek için uygun montaj yapınız.
Sızdırmazlık kontrolü yapılmadan armatürü 
kullanmayınız.

Kullanım esnasında:
•Armatürünüzü sabunlu bez ile silip, kuru bez 
ile kurulamanız temizlik için yeterlidir.
•Su sertliğinin fazla olduğu yerlerde armatür 
yüzeyini daha sık aralıklarla silerek yüzeyde 
gri lekelerin oluşmasını önleyebilirsiniz.
•Armatür yüzeylerini temizlemek için aşındırıcı 
ve sert malzemeler içeren bir yüzü yeşil 
süngerleri veya bulaşık tellerini, asit içeren 
temizlik maddelerini kullanmayınız.
•Her türlü çevre şartlarından ve kullanma 
hatalarından doğabilecek arızalarda, ürün 
özelliğinin bozulmaması için orijinal E.C.A  yedek 
parçaları kullanınız.

While Mounting:
•Do not let any uncovered wrench, in particular 
pipe wrench, to come into contact with the 
surfaces of your armature during mounting.
•After fastening your armatures to the 
installation, turn the valve on and see if there is 
any leaking at junction points of the armature. In 
case of leaking at junctions, perform proper 
mounting to make the junction sealed. 
Do not use the armature before performing a 
leak control. 

While using:
•Wiping your armature with a soapy cloth and 
drying with a dry cloth is sufficient for cleaning.
•Where water hardness is high, you can prevent 
gray stains from appearing by wiping the 
armature surface more often.
•In order to clean armature surfaces, do not use 
sponges with a green side which contains 
abrasive and hard materials nor steel wools and 
cleaning materials with acid.
•In all kinds of failures likely to arise from ambient 
conditions and usage errors, prefer E.C.A spare 
parts in order not to deform product features. 

G
TSE

Organize Sanayi Bölgesi 
MANİSA
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.
22
000102-TSE-01/02
TS EN 1113
Sıhhi Tesisat Armatürü
Duş Hortumu
Sistem 1+
Bağlantı Vida
Boyutu

Uzunluk
Dış Mahfaza
Malzemesi

Somun Tipi ve
C ölçüsü

Debi Sınıfı

G 1/2"

Metal

Sınıf I

1,5 m

Konik 23xG1/2

H. Kullanıcı Boyu / cm

A. Duş Başlığı / cm

B. El Duşu/ cm

C. Üst Yan Jetler / cm

D. Batarya / cm

E. Orta Yan Jetler / cm

E. Alt Yan Jetler/ cm

L. Çıkış Ucu/ cm

H. User Height / cm

A. Shower Head / cm

B. Hand Shower / cm

C. Upper-side Jets / cm

D. Faucet / cm

E. Middle-side Jets / cm

E. Bottom-side Jets / cm

L. Spout / cm
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Askı Grubu
Boru

Grup

Duvar Sabitleme Grubu
Elduşu
Spiral

Sabit Askı Grubu
Dübel

MONTAJ TALİMATI
MOUNTING INSTRUCTION

Part NameNo

SLIDING RAIL HAND SHOWER SET MOUNTING INSTRUCTIONS
HAREKETLİ ÜST TAKIM MONTAJ TALİMATI

Suspender Group
Pipe

Group

Wall Fixing Group
Handshower
Spiral

Fixed Suspender Group
Peg

Bolt
Peg
Fixed Suspender Group 
Spiral Group
Handshower Group
Revolving Shower Suspender Group

Part Name Part Unit
SHOWER SET MOUNTING INSTRUCTIONS

MAFSALLI ÜST TAKIM MONTAJI
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GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

İMALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI  : VALFSEL ARMATÜR SANAYİ A.Ş.
ADRESİ  : O.S.B. 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Atatürk Bulv. No:12 45030 
Yunusemre / MANİSA
TEL         : (0.236) 233 05 88 (PBX)
FAKS      : (0.236) 233 06 42
İNTERNET:  www.valfsel.com.tr          E-posta: valfsel@valfsel.com.tr

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmzası ve kaşesi

ÜRÜNÜN
CİNSİ:                                 BATARYALAR (Sıhhi Tesisat)
MARKASI:                          E.C.A.
MODELİ:
TESLİM TARİHİ VE YERİ: 
AZAMİ TAMİR SÜRESİ:     20 İş Günü
GARANTİ SÜRESİ:

Bu bölüm satıcı tarafından mutlaka doldurulmalıdır.

SERVİS ve MÜŞTERİ HİZMETLERİ
EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ A.Ş.
Tüketici Danışma Hattı Tel: 444 0 322

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI:
ADRESİ:
TEL & FAKS:
FATURA TARİH VE NO:
KAŞE, TARİH, İMZA:

Duş Sistemleri.........................................5 yıl
Diğer Kaplamalı Ürünler..........................2 yıl
Banyo Aksesuarları.................................5 yıl

1-Garant� süres�, ürünün tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar. Ürünler�n 
garant� süres� kapsamı şu şek�lded�r;
    
   

       

2-Ürüne �l�şk�n tanıtma ve kullanma kılavuzunda göster�ld�ğ� şek�lde 
kullanılması ve E.C.A. yetk�l� serv�s çalışanları dışındak� şahıslar 
tarafından bakım, onarım veya başka b�r nedenle müdahale 
ed�lmem�ş olması şartıyla, ürünün bütün parçaları dah�l olmak üzere 
tamamını; malzeme, �şç�l�k ve üret�m hatalarına karşı ürünün tesl�m 
tar�h�nden �t�baren yukarıda bel�rt�len süre kadar Ş�rket�m�z garant�s� 
altındadır.
3- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüket�c�, 6502 
sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında kanunun 11’�nc� maddes�nde 
yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedel�nden �nd�r�m �steme,
c) Ücrets�z onarılmasını �steme,
d) Satılanın ayıpsız b�r m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme, haklarından 
b�r�n� kullanab�l�r.
4-Tüket�c�n�n bu haklardan ücrets�z onarım hakkını seçmes� 
durumunda satıcı; �şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� veya başka 
herhang� b�r ad altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n ürünün onarımını 
yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüket�c�, ücrets�z onarım 
hakkını üret�c� veya �thalatçıya karşı da kullanab�l�r. Satıcı, üret�c� ve 
�thalatçı, tüket�c�n�n bu hakkını kullanmasından mütesels�len 
sorumludur.
5-Tüket�c�n�n, ücrets�z onarım hakkını kullanması hal�nde ürünün;
a) Garant� süres� �ç�nde tekrar arızalanması,
b) Tam�r� �ç�n gereken azam� süren�n aşılması,
c) Tam�r�n�n mümkün olmadığının, yetk�l� serv�s �stasyonu, satıcı, 
üret�c� veya �thalatçı tarafından b�r raporla bel�rlenmes�, durumlarında;
Tüket�c� ürünün bedel �ades�n�, ayıp oranında bedel �nd�r�m�n� veya 
�mkan varsa ürünün ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� satıcıdan talep 
edeb�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n taleb�n� reddedemez. Bu taleb�n yer�ne 
get�r�lmemes� durumunda satıcı, üret�c� ve �thalatçı mütesels�len 
sorumludur.
6-Ürünün garant� süres� �çer�s�nde arızalanması durumunda, tam�rde 
geçen süre garant� süres�ne eklen�r. Ürünün tam�r süres� en fazla 20 
�ş günüdür. Bu süre, ürüne �l�şk�n arızanın serv�s �stasyonuna, serv�s 
�stasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bay�, acentes�, 
tems�lc�l�ğ�, �thalatçısı veya �malatçısı-üret�c�s�nden b�r�s�ne b�ld�r�m 
tar�h�nden �t�baren başlar. Tüket�c�n�n arıza b�ld�r�m�n�; telefon, faks, 
e-posta, �adel� taahhütlü mektup veya benzer� b�r yolla yapması 
mümkündür. Ancak, uyuşmazlık hal�nde �spat yükümlülüğü tüket�c�ye 
a�tt�r. Ürünün arızasının 10 �ş günü �çer�s�nde g�der�lememes� hal�nde, 
�malatçı-üret�c� veya �thalatçı ürünün tam�r� tamamlanıncaya kadar, 
benzer özell�klere sah�p başka b�r ürünü tüket�c�n�n kullanımına tahs�s 
edecekt�r.
7-Garant� kapsamında değ�şt�r�len ürünün garant� süres�, satın alınan 
ürünün kalan garant� süres� �le sınırlıdır.
8-Tüket�c�, garant�den doğan haklarının kullanılması �le �lg�l� olarak 
çıkab�lecek uyuşmazlıklarda yerleş�m yer�n�n bulunduğu veya tüket�c� 
�şlem�n�n yapıldığı yerdek� Tüket�c� Hakem Heyet�ne veya Tüket�c� 
Mahkemes�ne başvurab�l�r.
9-Garant� Belges� �le �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar �ç�n T.C. T�caret 
Bakanlığı Tüket�c�n�n Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel 
Müdürlüğü’ ne başvurab�l�r.
10-Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 
kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garant� kapsamı 
dışındadır.

GARANTİ BELGESİ 1-Taşıma sırasında ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.
2-Ürünlerin, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun 
süre kalmasından dolayı kaynaklanan yüzey ve fonksiyon 
bozulmaları.
3-Yetkisiz kişilerce yapılan hatalı montaj, bakım, onarım ve 
demontaj nedeniyle üründe oluşan arıza ve hatalar. 
4-Yeni inşaatlarda tesisatın temizlenmeden ürünlerin monte 
edilmesi sonucunda, inşaat artıklarının meydana getirdiği arızalar.
5-Ürünlerin montaj ve kullanma kılavuzu, teknik kataloglarda yer 
alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
6-Asit ve aşındırıcı toz veya sıvı ihtiva eden temizlik maddeleri, 
bulaşık teli, sert tip sünger vb  ile yapılan temizleme sonucundaki 
yüzey bozulmaları. Kullanım yerindeki su kalitesi (kireç, kalsiyum 
miktarı vb) nedeniyle armatür yüzeyinde oluşan lekeler. Düzenli 
temizlik yapılmaması nedeniyle oluşan yüzey bozulmaları.
7-Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçalar nedeni ile ürün 
özelliğinin bozulması.
8-Ürünlerin, şebeke basıncının 5 bar'ın üzerinde olan tesisatta, 
basınç düşürücü bağlanmadan kullanılması sonucu oluşan 
arızalar.
9-Ürünlerin şebeke su veya ortam sıcaklığı 5 °C ile 65 °C 
arasında kullanılmaması ve don olayı sonucu meydana gelecek 
arızalar.
10-Pilli ürünlerde pilin arıza dışı normal olarak tüketilmesi.
11-Elektrikli ürünlerde ürünün 220V 50Hz şebeke gerilimi dışında 
çalıştırılması.
12-Ürünün kullanıldığı ortamın asit ve aşındırıcı toz veya sıvı 
içeren temizlik ürünleri ile temizlenmesi sonucu ortaya çıkan 
buharın yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün kaplamasında 
meydana getireceği bozulmalar.
13-Pilli ürünlerin orijinal pil dışındaki herhangi bir pil ile 
çalıştırılması. 
14-Ürünün hatalı veya sert kullanılması ya da kullanıcı hatası 
sonucu oluşacak arızalar.
15-Ürünün tesisattan gelen taş partikülleri, çamur, çapak, kum vb. 
etkilerle veya kireçlenme nedeniyle oluşan arızalar.
16-İklim şartları, atmosferik olaylar sonucu oluşan (örneğin deniz 
kenarında nem ve tuz etkisi) veya ürünlerin dış ortamda kullanımı 
sonucu oluşabilecek hasarlar.
17- Ürünün garanti süresi içinde olduğunu gösteren onaylı garanti 
belgesinin veya faturasının yetkili servise gösterilmemesi.

TERMS OF WARRANTY
1-Warranty period starts after the good is purchased 
and the warranty per�od of the products �s as 
follows:

    

     

2-Our products are guaranteed aga�nst 
manufactur�ng, workmansh�p, des�gn and funct�onal 
defects from the date of purchase unt�l the exp�ry of 
the relevant guarantee per�od shown above. Whole 
product and all parts are under the warranty of 
E.C.A.
3-E.C.A., w�ll replace free of charge dur�ng the 
appl�cable warranty per�od, any part or f�n�sh that 
proves defect�ve �n mater�al and/or workmansh�p 
under normal �nstallat�on.
4-Any labor charges �ncurred by the purchaser to 
repa�r, replace, �nstall or remove th�s product are not 
covered by th�s warranty.
5-E.C.A., shall not be l�able for any damage to the 
faucet result�ng from reasonable wear and tear, 
outdoor use, m�suse , freez�ng water, abuse, 
neglect or �mproper or �ncorrectly performed 
�nstallat�on ma�ntenance or repa�r, �nclud�ng fa�lure 
to follow the appl�cable care and clean�ng �nstruct�-
ons.
6-Abras�ve cleaners, ammon�a, bleach, ac�ds, 
alcohol, solvents are never use for clean�ng for 
E.C.A. products. Th�s w�ll vo�d the warranty.
7-E.C.A., recommends us�ng a profess�onal 
plumber for all �nstallat�on and repa�r of faucets.
8-E.C.A., recommends that you use only genu�ne 
E.C.A. replacement parts. Defects or damage 
caused us�ng other than genu�ne E.C.A. parts �s not 
covered by th�s warranty.
9-Fa�lures result�ng from usage aga�nst the po�nts 
stated �n the �nstruct�ons manual of the product fall 
outs�de the scope of warranty.
10-Consumer should declare Warranty Deed and 
�nvo�ce of the product to have guarantee cla�m.
11-All cla�ms under the guarantee should be not�f�ed 
�n the f�rst �nstance to our local Reseller or Serv�ce 
company �n your country.

1-Damages to occur on products during 
transport
2-Surface deformations of products resulting 
from being kept for a long time in ambient 
where construction activities continue
3-Failures occurring because of faulty 
mounting on utilization points by unauthorized 
people
4-Failures led by construction wasters, 
because of mounting products before cleaning 
the installation of new constructions
5-Failures resulting from using products 
against the points stated in the instructions 
manual
6-Surface deformations occurring because of 
cleaning made by using acid and abrasive 
powder or cleaning materials containing liquid
7-Demounting of products by unauthorized 
service staff
8-Disruption of product features due to using 
parts other than original spare parts
9-Using products at an installation with a mains 
pressure above 5 bars, without mounting any 
pressure-reducing valves
10-Failures to occur because of not using 
mains water or ambient temperature between 
5°C and 65° C, and frost
11-In battery-operated products, consuming 
batteries normally off-failure
12-In electrical products, operating the product 
out of mains voltage of 220V 50Hz
13-Deformations to be caused on the product's 
coating by the steam released as a result of 
cleaning the ambient, where the product is 
used, via acid and abrasive powder or cleaning 
materials containing liquid, due to insufficient 
ventilation or the surface has been scratched
14-Operation of battery-operated products with 
any battery other than the original one
15-Failures to occur because of faulty or tough 
usage of the product, or misuse
16-Failures occurring because of factors such 
as stone particles, mud, burr, sand etc from the 
installation of product, or calcification
17-Failures occurring due to non-operation of 
the product at its normal operation pressure of 
0.5-5 bars
18-Damages likely to occur because of 
atmospheric events or using the products in an 
outer ambient.

WARRANTY DEED FAILURES BEYOND THE SCOPE OF WARRANTY

Duş Sistemleri.....................................................5 yıl
(Mafsallı Üst Takımlar, Hareketli Üst Takımlar, Duş Kolonları, 
Duş Başlıkları vb.)
Diğer Kaplamalı Ürünler......................................2 yıl
(Krom-Boya Kaplı, Altın Görünümlü, Parlak/Mat Boya Kaplı, 
Paslanmaz Çelik Görünümlü, Lak Kaplı, Antik Lak Kaplı vb.)
Banyo Aksesuarları.............................................5 yıl

Shower Systems...............................5 years
(Hand Shower Sets, Sliding Rail Hand Shower 
Sets, Shower Columns, Shower Heads, etc.)
Other-plated Products.......................2 years
(Hand Shower Sets, Sliding Rail Hand Shower 
Sets, Shower Columns, Shower Heads, etc.)
Bath Accessories..............................5 years


