ספטמבר 2017
תודה שרכשתם מקרן .Hitachi
להלן תנאי האחריות למוצר זה.
 Digital Media Group ,(HEL) Hitachi Group Limitedמעניקה אחריות כי מקרן Hitachi
זה יהיה נקי מפגמים בעבודה ובחומרים למשך  3שנים ממועד הרכישה מהמפיץ שלכם.
במקרה של תקלה בתקופת האחריות ,בכפוף לשימוש רגיל והולם,Hitachi Group Limited ,
 ,Digital Media Groupתתקן את המוצר באמצעות ארגוני השירות שלה ללא תשלום.
בתקופת האחריות Digital Media Group ,Hitachi Europe Limited ,מציעה לספק שירות
זה בצורת תיקון והחזרה או החלפה למוצר בעל מפרט זהה או דומה על פי שיקול דעתה.
במידת הצורך ,תסופק יחידה חלופית לתקופת התיקון )מדינות ביבשת האיחוד האירופי בלבד
– לא כולל איים תלויים(.
הגבלות:
 .1מוצרים בגינם אי אפשר להציג הוכחת קנייה על ידי הלקוח המקורי או אשר נרכשים כיד
שנייה.
 .2נזק שנגרם בשל שימוש לקוי ,רשלנות ,שינויים בלתי מאושרים ,אחסון לקוי ,תיקונים או
שירות בלתי מורשה או נזק הנגרם מהפעלת המוצר בהספק או מתח שגוי .ניקוי החלקים
הפנימיים בסביבה בה קיים עשן.
 .3תקלות הנגרמות לכל חלק שהוא בשל ניקוי ותחזוקת המסננים באופן שאינו מוגדר במדריך
השימוש .במקרים אלה ,האחריות תתבטל.
 .4תקלה במקרן או כל חלק במקרן בשל עשן או שימוש בסביבה בה קיים עשן .במקרים אלה,
האחריות תתבטל.
 .5נזק לחלקים חיצוניים ,לרבות הארון.
 .6מוצרים שנרכשו מחוץ לאירופה או גרסאות שאינן אירופיות.
 .7כל צריבת תמונה במקטבים או לוחות ה.LCD-
 .8נורות .עליהן חלה אחריות למשך  6חודשים.
 .9לוחות  .LCDעליהם חלה אחריות למשך  3שנים או  5,000שעות שימוש ,המוקדם
מבינהם.
 .10תקופת ה DOA-בה יסופק מוצר חדש היא  28ימים .מעבר לתקופה זו ,תחול מדיניות
התיקון והחזרה או החלפה למוצר משופץ.

לקבלת שירות במסגרת האחריות ,פנו לאחד מארגוני השירות המורשים של Hitachi
המופיעים מעבר לדף .ניתן להשיג מידע גם ממפיץ  HELאו באתר שלנו בכתובת:
.www.hitachidigitalmedia.com
במקרה של בעיות בהפעלת המקרן ,אנא פנו קודם למפיץ שלכם.
היה והמוצר פגום ,הטיפול הוא תיקון כאמור לעיל .במידה המותרת על פי החוק החלHEL ,
לא תהיה אחראית לנזקים כלשהם )לרבות ,ללא הגבלה ,נזקים נלווים או תוצאתיים( הנובעים
מתוך השימוש או חוסר היכולת להשתמש במוצר זה אפילו עם  HELאו המפיץ שלה עודכן
באפשרות לנזקים אלה .אחריות זו מוצעת בנוסף ואינה משפיעה על זכויותיכם החוקיות.
האחריות מתייחסת לדגמים הבאים:
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