BelpadÒ Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu
Üretici Firma: Innomel Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“INNOMEL”)
Küçükbakkalköy Mahallesi.Defne Sok. N.1/365 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 (216) 250 18 64
E-posta: info@innomel.com
Ürün Özellikleri:
Belpad, minder gövde ve 3 adet yarım balin/silindir yastıktan oluşmaktadır. Minder gövdenin iç dolgusu %100 polyester sünger, dış kumaşı ise % 20 pamuk
ve %80 polyesterdir. Balinlerin iç dolgusu 300 gr boncuk elyaf, dış kumaşı ise %20 pamuk ve %80 polyesterdir. Ürün ebatları ve ağırlığı aşağıdaki şekildedir:
En
: 50 cm
Boy
: 45 cm
Yükseklik
: 55 cm
Ağırlık
: 4 kg
Kurulum:
Kurulum için ambalajdan çıkan balin yastıkları, arka yüzlerinde bulunan Velcro (cırt bantlarından) minder gövdede bulunan Velcro (cırt bantlara) paralel şekilde
tutturarak sabitlemeniz yeterlidir.
Minder gövdenin alt kısmında bulunan ayrılmaz oturma parçası, tercihe göre minder gövdenin altına sabitlenebilir veya ileri doğru açılabilir.
Balin yastıkların minder gövde üzerindeki konumu ve birbirine olan mesafesi, kullanıcı tarafından kendi baş, sırt ve belini destekleyecek şekilde belirlenmelidir.
Bakım ve Onarım:
Belpad minder gövde, ayrılmaz oturma parçası ve balin yastıklar yıkanmaz. Ürünü, minder gövde ve balin yastıklarda bulunan Velcro (cırt bantlar) haricinde
ve hiçbir deterjan kullanmadan nemli bir bezle silmek suretiyle temizleyebilirsiniz.
Ürünün onarımı için faturanızla birlikte INNOMEL ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda “Tüketicinin hakları” bölümünde belirtilen durumlar haricinde onarım ile
ilgili tüm gider ve masraflar Alıcıya aittir.
Kullanımı:
Belpad, açık hava veya iç mekanda; oturma amaçlı desteksiz mobilyalarda veya oturma amaçlı destekli mobilyalarda desteksiz şekilde (örneğin kanepede
yanlamasına) veya yatakta veya yerde otururken kullanılabilen bir üründür.
Belpad, oturur pozisyonda boyun, sırt ve bel desteği ve konforu ile postürün korunması amacıyla kullanılır. Belpad, medikal bir ürün değildir. Belpad, bu
Tanıtma ve Kullanım Kılavuzunda belirtildiği gibi sadece kişisel kullanımı için tasarlanmıştır.
Oturma parçasının kullanımı:
Belpad’i yer desteği bulunan alanlarda (örneğin kanepede veya yatakta) kullanırken oturma parçasını kullanmanıza gerek olmadığından, aşağıda gösterildiği
şekilde minder gövdenin alt kısmına sabitleyiniz:

(Şekil-1: Oturma parçasının minder gövdenin alt kısmına sabitlenmiş görüntüsü.)
Belpad’i yerde kullanırken minder gövdenin alt kısıma sabitlenebilen ayrılmaz oturma parçasını aşağıda gösterildiği şekilde açmayı unutmayınız:

(Şekil-2: Oturma parçasının açılmış görüntüsü.)
3 adet yarım bali/silindir yastığın kullanımı:
Belpad, minder gövde, gövdeye bağlı 1 (bir) adet oturma parçası ve 3 adet yarım balin/silindir yastıktan oluşmaktadır. Balin yastıklar tamamen kendi rahatınıza
göre ayarlanabilir ve üzerlerinde Velcro Cırt Bant olan parçalardır. Balin yastıklar, bu Velcro Cırt Bantların minder gövdede bulunan karşılıklarına paralel
şekilde tutturularak kullanılır. Bunun için kullanıcı kendi postürünü dikkate almalı, balin yastıkları, baş, sırt ve belini destekleyecek uygun pozisyonlara
getirmelidir.

Tüketicinin Hakları:
Ürünün teslimat anında ayıplı ve/veya hasarlı olması durumunda veya Ürünün gizli ayıplı olduğunun daha sonra anlaşılması halinde, Tüketici derhal
INNOMEL’i yazılı şekilde bilgilendirerek;
a.Ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b.Ürünü alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c.Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere Ürünün ücretsiz onarılmasını isteme,
d.İmkân varsa, Ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir.
Ücretsiz onarım veya Ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesinin INNOMEL için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde Tüketici, Sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Ücretsiz onarım veya Ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talep Tüketici tarafından INNOMEL’e yöneltilmesinden
itibaren azami 30 (otuz) iş günü içinde yerine getirilecektir.
INNOMEL’i (açık ve/veya gizli) ayıplı Üründen sorumluluğu, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, Ürünün Tüketici’ye teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl ile
sınırlıdır.
Yukarıdaki kapsamda değiştirilen ürünler ile ilgili INNOMEL’in ayıptan sorumluluk süresi, ilk satın alınan ürünün kalan sorumluluk süresi ile sınırlıdır.
INNOMEL, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere; Tüketici’nin Ürünün Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu ve her türlü tanıtma ve benzeri basılı ve/veya elektronik
dokümanda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmez;
a.Ürünün olağan kullanım sonucu aşınması ve/ve yıpranması,
b.Ürünün anormal çalışma koşullarında kullanılması,
c.Ürünün kullanım amacına uygun olmayan herhangi bir şekilde kullanılması,
d.Ürünün Kullanım Kılavuzuna ve/ve kurulum, kullanım ve bakım talimatlarına ve INNOMEL tarafından Tüketici’nin sağlanacak her türlü elektronik veya basılı
bilgi ve/veya belgeye aykırı kullanımı, gözetimi, bakımı ve/veya tamiri,
e.Ürünün kasten veya ihmal nedeniyle hasarlanması,
f. Konfor tercihi.
g. Nihai kullanıcı olarak tüketici vasfıyla satın alınan yastığın ticari olarak kullanılması halinde oluşabilecek tüm hasarlar.
Uyuşmazlıkların Çözümü:
Tüketici ile INNOMEL arasındaki uyuşmazlık hallerinde, Tüketici yasal başvurularını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerine
uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine, Arabulucuya ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.
Dikkat Edilecek Hususlar:
Belpad’i minder gövdenin alt kısımlarından tutarak taşımaya özen gösteriniz.
Balin yastıklardan veya oturma parçasından tutarak kaldırılmamalı, sürüklenmemelidir.
Belpad’i yanlızca kuru ve temiz alanlarda kullanınız.
Belpad’i doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız. Ateş veya ısı üreten cihazlara yaklaştırılmamalıdır.
Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde ve cihazlardan uzak tutulmalıdır.
Ütü veya makine kurutması yapılamaz.
Ürünü ıslatmayınız ve nemden koruyunuz.
Ürünü kesinlikle yıkamayınız.Elde yıkama yapılamaz.
Hiçbir ürünle ya da yöntem ile ağartma yapılamaz.
Kuru temizleme yapılamaz.
Kimyasal temizleme yapılmaz.
7 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
Ürünü çocuklara oyuncak olarak kullandırmayınız.
Belpad, gövdesi ve balinleri tek tek veya birlikte çocukların ve yetişkinlerin üzerine çıkarak yüksek bir yere uzanması için tasarlanmamıştır. Kesinlikle bu
amaçla kullanılmamalıdır.
Kullanım esnasında bir rahatsızlık hissedilirse veya başka şikayetler meydana geldiyse, derhal kullanıma son verilmelidir. Gerektiğinde doktora
başvurulmalıdır.

