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 .تَاند بٌ خریدار اطهینان بیشتری ديد ٍ اعتبار یک نجهَعٌ را نهایش ديد گارانتی نحصَالت نی
دادن اطهینان بٌ نشتری از خرید است تا در صَرت برٍز نشکل بتَانند از آن داشتن گارانتی بٌ نعنای 

 .استفادى کنند
 .باشند دارای گارانتی نی تهام نحصَالت ريا 

 .ابتدا باید نتذکر شَیو تهام نَارد نربَط بٌ گارانتی نحصَالت ٍ پشتیبانی نحصَل را با دقت نطالٌ نهایید

 ابطال گارانتی محصوالت

 .تَاند گارانتی نحصَالت را باطل کند دارد کٌ نی نَاری ٍجَد
 .نَارد زیر را بٌ دقت نطالعٌ کنید تا در صَرت نیاز بتَانید از گارانتی نحصَالت استفادى کنید

 نانٌ خَايد شد ير گَنٌ تعهیر تَسط اشخاص غیر نجاز نَجب ابطال این ضهانت. 
 شَک الکتریکی ٍ نفَذ نایعات شانل گارانتی ایرادات ناشی از شکستگی، ضربٌ، تغییر فرم، گرد ٍ خاک ،

 .باشد نهی
 نخدٍش بَدن شهارى سریال دستگاى نَجب ابطال این ضهانت نانٌ خَايد شد. 
 تًیٌ نسخٌ پشتیبان از اطالعات ٍ نرم افزاريا بٌ ينگام استفادى از خدنات گارانتی بٌ عًدى خریدار بَدى. 
  باشد گارانتی الزانی نیارائٌ اصل این کارت جًت استفادى از خدنات. 
 باشد نسئَلیت ٍ يزینٌ حهل دستگاى تا نرکز خدنات بٌ عًدى خریدار نی. 
 باشد کلیٌ خدنات نرم افزاری شانل گارانتی نهی. 
 کند را از شرایط گارانتی خارج نی  نخدٍش بَدن يَلَگرام يای دستگاى آن. 

 

 تعمیر دستگاه

 .دیگری کهک نگیریدبٌ يیچ ٍجٌ از تعهیر دستگاى تَسط شخص 
 .ير چند کٌ فرد نَرد نظر شها نتخصص ٍ تَانهند باشد

 .شَد تعهیر ٍ باز شدن دستگاى تَسط افراد غیرى نَجب ابطال گارانتی نی
 .تَاند بٌ جای تعهیر کردن آسیب بیشتری بٌ دستگاى بزند چنین یک فرد کٌ دانش ٍ تخصص کافی ندارد نی يو

 .ساز شَد رابی دستگاى نشکلتَاند بیش از خ این نَضَع نی

 .نهکن است دستگاى ایراد جزئی داشتٌ باشد ٍ نتخصصین بتَانند آن را در ندت کَتايی حل کنند
کند حتی اگر در خَشبینانٌ ترین حالت بتَاند دستگاى را تعهیر  ينگانی کٌ فردی بدٍن تخصص دستگاى را تعهیر نی
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يای دستگاى صدنٌ بزند کٌ در چند رٍز اٍل نتَجٌ بٌ  سایر قسهتنهکن است بٌ صَرت ناشیانٌ ٍ غیر عهد بٌ  کند،
 .آید تر برای دستگاى بٌ ٍجَد نی ٍجَد آندن نشکالت نشَید انا در آیندى نشکالت جدی

 تَاند زنان زیادی را از نتخصصین برای حل نشکل بگیرید ٍ در برخی نَاقع دستگاى را بٌ طَر کانل این نسئلٌ نی
 .تَاند از آن نحصَل استفادى کنید نصرف کنندى نهی اندازد ٍ از کار نی

شَد ير چند کٌ  تَجٌ داشتٌ باشید کٌ تعهیر دستگاى تَسط اشخاص غیر نرتبط باعث ابطال گارانتی نحصَالت نی
 .دستگاى بٌ درستی تعهیر شدى باشد

 شود چه باید کرد؟ هنگامی که دستگاه شامل گارانتی نمی

 کٌ نحصَل شانل گارانتی است کٌ در درصَرت برٍز ير نشکل یا ایراد با ٍجَد این تَصیٌ نجهَعٌ ريا بٌ شها این
 .نشکل را با شرکت ريا در نیان بگذارید نهی باشد یا ندت اعتبار گارانتی نحصَالت شها بٌ پایان رسیدى است، باز يو 

ان نهکن، نشکل شها را برطرف ترین زن تَاند بیش از يرکسی رايکار نناسب را ارائٌ ديد ٍ در کو نجهَعٌ ريا نی
 .نهاید


