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Замененные блоки и запасные части могут быть как новыми, так и восстановленными.

Если гарантийный срок Вашего продукта истек, позвоните в службу поддержки
по телефону 8-800-200-7676 (звонок по России бесплатный).
Наши операторы с удовольствием помогут Вам подобрать оптимальный сервис
в зависимости от типа продукта и Вашего расположения.

КАZАКH
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Кұрметті тұтынушы !
LG Electronics фирмасы сізге таңдауыңыз үшін алғысын білдіреді жəне эксплуатация ережелерін сақтаған
жағдайда, берілген бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз қызмет етуіне кепілдік береді.
Эксплуатация бойынша нұскаулыққа толықтырулар:
Сатып алу барысында эксплуатация бойынша негізгі нұсқаулықты мұқият оқуды жəне кепілдік талонының
дұрыс толтырылғандығын тексеріп алуыңызды өтінеміз. Осымен қатар, сіз алған бұйымның сериялық
нөмірі мен атауы кепілдік талонында толтырылғанымен сəйкес келуі тиіс. Талонға қандай да бір өзгертулер
мен жөндеулер енгізуге жол берілмейді. Кепілдік талоны дұрыс толтырылмаған жағдайда, лезде сатушыға
жолығыныз.
Берілген тауар тұрмыста пайдалануға арналған техникалық күрделі тауар болып табылады. Ұқыпты жəне
мұқият пайдаланған тауар ұзақ уақыт қызмет етеді. Эксплуатация барысында механикалық зақымдану
, ішіне бөтен заттардың, сұйықтықтың, жəндіктердің түсуіне жол бермеңіз, бұйымның бүкіл қызмет ету
мерзімінде модельдің атауы мен бұйымның сериялық нөмірі көрсетілген маркалық жабыстырманың
сақталуын қадағалаңыз. Маркалық жабыстырманың зақымдануы немесе жоғалуы кепілдік қызмет
көрсетуден бас тартуға себеп болуы мумкін.
Егерде сіз сатып алған тауар арнайы орнату мен қосуды қажет етсе, осы тектес қызмет көрсетуге
кəсіптенген өкілетті органдарға жолығуынызға болады, тек сəйкес рұқсат қағазын (лицензия, сертификат
жəне т.б.) сұрауды ұмытпаңыз. Сіздің бұйымыңызды орнатқан жəне іске қосқан тұлғаға жасалған
жұмыстың дұрыстығы үшін жауапкершілік жүктеледі. Есіңізде болсын, бұйымның дұрыс орнатылуы оның
алдағы уақытта кепілдік қызмет көрсетілуіне əсер етеді. Орнату жасаған тұлғаның барлық қажет
мағлұматты кепілдік талонына толық енгізуін қадағалаңыз.
Егер бұйымды эксплуатациялау барысында, оның жұмыс істеу параметрлері нұсқаулықтан өзге деп
санасаңыз, өзіңіз тауарды сатып алған мекемеге немесе кез-келген Авторизацияланған қызмет көрсету
орталығына жолығуыңызға болады. Мекен-жайлары мен телефондары осы кепілдік талонда қосымшада
көрсетілген.
Кепідік шарттары:
Қызмет ету мерзімі: 7 жыл
Кепілдік мерзімі: 2 жыл
Қызмет ету мерзімінің аяқталысымен профилактикалық жұмыстар жүргізу мен кеңес алуға
Авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жолығыңыз.
Кейбір түсініспеушіліктерге жол бермеу үшін, бұйымның бүкіл қызмет ету мерзімінде Сізге сатып алғанда
тапсырылған құжаттарды (тауарлық чек, эксплуатация бойынша нұсқаулықты, кепілік талонын)
сақтағаныңыз жөн.
ауыстырылатын қосалқы бөлшек бірліктері жəне жөнделетін қосалқы бөлшектер жаңа немесе өндіруші
зауытымен қайта өңделген болуы мумкін.
Кепілдік пен тегін қызмет көрсету төменде көрсетілген жағдайларда жасалмайды:
1. Тұтынушының тауарды эксплуатациялау, сақтау жəне тасымалдау ережелерін бұзуы
2. Үшінші тұлға тарапынан іс-əрекет болғанда:
* Өкілетті емес тұлғаның дайындаушымен бекітілмеген конструктивті жəне схемотехникалық өзгерістерді
немесе жөндеуді жүргізуі;
* Қоректендіру, телекоммуникациялық жəне кабельдік желі нормаларынан, Ұлттық техникалық
стандарттардан ауытқуы;
* Бұйымды қате орнату жəне қосу;
3. Дүлей апаттардың (апат, өрт, найзағай жəне т.б.) болуы
4. Зиянды бағдарламалардың əсері (мысалы компьютерлік вирустар)
5. Тұтынушының өзі немесе өкілетті емес тұлға тарапынын BIOS-ты қате жаңарту (некорректное
обновление BIOS) нəтижесі, бұйымды жарамсыздыққа əкелуші бағдарламалық қамтамасыздандыру
(програмное обеспечение)
6. Бұйымды кəсіпкерлік қызметте пайдалану
Назар аударыңыз! Кепілдік талоны титулдық бет пен жыртылмалы купондарда сатушының мөрі болған
жағдайда ғана жарамды.
Тауар сапасы жөніндегі шағымдар мен ұсыныстарды қабылдайтын, жөндеу жəне техникалық қызмет
көрсететін ұжым:
АҚ <<Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан>>, 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2а.
Баспа сервис орталықтары жайындағы мағлұматты Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан білуге болады.
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MOLDOVA
Stimate consumator!
Compania LG Electronics vă mulţumeşte pentru alegerea Dvs. şi vă garantează calitate ridicată şi
funcţionare ireproşabilă a produsului în condiţiile respectării regulilor lui de exploatare.

5 ani
2 ani

зе

Condi ţiile de garan ţie
Termenul de utilizare:
Termenul de garanţie:

ц

Informa ţie suplimentar ă la ghidul de utilizare
La cumpărare Vă rugăm insistent să studiaţi cu atenţie ghidul de utilizare şi să verificaţi corectitudinea
completării talonului de garanţie. Este necesar ca numărul de serie şi modelul produsului procurat de Dvs.
să fie identic cu datele înscrise în talonul de garanţie. Nu se permite modificarea sau înlocuirea datelor în
talon. În caz de completare incorectă sau incompletă a talonului de garanţie adresaţi-vă imediat
vânzătorului.
Acest articol prezintă un produs complex din punct de vedere tehnic, destinat uzului casnic. În condiţiile
normale de utilizare a produsului, el vă va servi mulţi ani. În timpul exploatării, protejaţi produsul de
deteriorări mecanice, pătrunderea înăuntru a obiectelor străine, lichidelor, insectelor. Pe parcursul
termenului de exploatare protejaţi eticheta cu modelul şi seria produsului.
În cazul deteriorării etichetei, producătorul stopează obligaţiile de garanţie.
Dacă în procesul de exploatare a produsului Dvs. veţi considera că parametrii lui de lucru diferă de cele
enunţate în ghidul de utilizare, vă recomandăm să vă adresaţi după consultaţie organizaţiei de la care aţi
procurat produsul, sau la orice service de centru autorizat, ale căror adresă şi telefoane de contact sunt
indicate în anexa acestui talon de garanţie.
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Elementele înlocuite şi piesele de reparaţie pot fi noi sau recondiţionate de către fabrică.
La sfârşitul termenului de utilizare adresaţi-vă centrului autorizat pentru efectuarea lucrărilor profilactice şi
primirea recomandărilor pentru utilizarea ulterioară a produsului.
Pentru evitarea neînţelegerilor, păstraţi pe parcursul termenului de utilizare documentele anexate
produsului la vânzare (bonul de plată, ghidul de utilizare, talonul de garanţie).
LG Electronics nu îşi asumă răspunderea pentru pierderea în timpul folosirii a oricărei informaţii
confidenţiale sau personale.
Deservirea periodică a produsului (schimbul acumulatoarelor, filtrelor, becurilor de iluminare a camerelor
frigorifice, curăţarea produsului etc.) se efectuează la dorinţa consumatorului contra plată în centrele de
service autorizate.
Serviciile de garanţie nu se aplică la produsele ale căror defecte au apărut în urma:
1. Nerespectării regulilor de exploatare de către consumator, de păstrare şi transportare a produsului, a
defectelor de tip mecanic, apărute după transmiterea produsului către consumator;
2. Acţiunilor persoanelor terţe:
• repararea sau efectuarea schimbărilor constructive sau schematice nesancţionate de producător , de
către persoane neautorizate;
• abaterea de la Standardele Tehnice de Stat şi de la normele reţelelor electrice, de telecomunicaţii,
reţelelor de cablu şi de la alţi factori asemănători;
• instalarea şi conectarea incorectă a produsului;
3. Acţiunilor forţelor naturale (trăsnet, inundaţie, foc etc.);
4. Acţiunilor programelor dăunătoare (ex: viruşi);
5. Rezultatului înnoirii incorecte a BIOS-ului (pentru sistemele de calcul), atât de către consumator cât şi de
persoane neautorizate, care duce la defectarea produsului;
6. Utilizării produsului în alte condiţii în afară de cele casnice, precum şi folosirii produsului în condiţii ce nu
corespund destinaţiei.
Atenţie! Talonul de garanţie este valabil doar În prezenţa ştampilelor vinzătorului pe foaia de titlu şi pe
cupoanele decupabile!
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