
IIP Brothers Limited Şirketi, 4Second Life ürünlerini en yüksek kalitede, tüm 
uluslararası standart ve normlara uygun yapmaya çalışmakta. Tüm standartlara uygun 
olup biz, şarj cihazı için alınma tarihinden beri geçerli bir yıllık garantiyi size teklif 
ederiz. İşbu garanti yasal haklarınızı sınırlamaz. Satın alıp bunu doğrulayan çeki 
saklayın. Her 4Second Life şarj cihazında seri numrası var. Dolayısıyla aldığınız 
cihazını 4Second Life şirektinnin 4secondlife.com . sitesinde tescil edip 
açtırdığınızdan emin olun. Cihazın web-sitesinde kaydının olmadığı veya satın 
alınmanın onayının olmadığı takdirde garanti geçersiz kabul edilebilir. 
      Dikkat! 
Şarj cihazını kullanmadan önce tüm talimat ve uyarıları okuyun. 
Şarj cihazının uygun değil kullanılması, bozulmasının veya aşırı ısınma, toksik 
buharları çıkma, yangın, patlamanın sebebi olabilir. Bunlardan 4Second Life markalı 
iipbrothers şirketi (üretici) değil  şarjı satın alan kişi sorumludur. 
1. 4Second Life şarj cihazı yalnız açık havada kullanılır. Cihazın kullanılması, 
yetersiz havalandırmalı kapalı alanda örneğin taşınır mahfaza, cep veya çantada 
kullanımı yasaktır. İşbu talimatlara uyulmaması, aşırı ısınma dolayı cihazın 
bozulmasının sebebi olabilir. 
2. Cihazı, örneğin aşırı Güneş altında yüksek sıcaklıkta saklamayın. Ateş veya 
sıcaklığı yüksek ortamlarla temasına izin vermeyin. 
3. Yüksekten düşme, vuruş, sürtme veya diğer şiddetli etkilerinin cihazı 
etkilemediğine bakın. Ezik yeri, pas tutma, deformasyon, şişme gibi cihazın bozulma 
belirtilerinin bulunduğunda oluşmaları şekline bakılmadan cihazının kullanımını 
bitirip üreticiye başvurun veya cihazı gerekli şekilde çöpe atın. 
4. Cihazı sökmetin, kullanım amacı sılındaki yol ile kullanmaya ve yapısına 
değişiklikleri yaptırmaya çalışmayın. 
5. İşbu cihazı nem etkisinde bulundurmayın veya sıvılara batırmayın. Cihaz sürekli 
kuru olmalı. 
6. Alıcının işbu cihazı reşit olmayan kullanıcı için aldığı takdirde o reşit olmayn 
kullanıcıya cihaz kullanma kuralları ve kullanıldığında uygulatılması gereken 
güvenlik tedbirlerini önceden bildirmeye zorunlu. İşbu talebin gerçekleştirilmeme 
sorumluluğu tam kapsamında alıcıdadır. Alıcı, cihazın reşit olmayan tarafından yanlış 
veya hatalı kullanılmasından sorumluluktan üreticiyi serbest bırakır. 
7. Tüm cihazlar özenli kalite kontrolünden geçririldi. Cihazın aşırı ısındığını, 
kokusunun olduğunu, üzerinde deformasyonun olduğunu, kırık ezik yerlerinin 
olduğunu, normal dışı çalıştığını tespit ettiğiniz takdirde derhal kullanımı bitirip 
üreticiye başvurun. 
8. İşbu cihazda, birkaç ülkelerde onkoloji hastalıkalrının, doğuştan gelişim 
bozuklukları sebebi olabilir ve üremeyi etkileyen olarak tanımlanan kimyasallar var. 
              Hukuk hususları 
İşbu akü yalnız belli bir taşınır cihaz ile kullanılması için amaçlıdır. İşbu akünün belli 
bir taşınır cihaz ile uyuşup uyuşmadığını tespit etmek için ambalajdaki bilgileri 
okuyun. Üretici, işbu akünün yanlış kullanılmasından sonucunda meydana gelen 
taşınır cihazının bozulmasından sorumlu değil. 
 
Üretici, cihazın kullanım amacına uygun veya aykırı kullanılması veya işbu akünün 
uygun cihaz ile yanlış kullanılması dolayı kullanıcı veya üçüncü tarafın uğratıldığı 
zarardan hiç sorumlu değil. Üretici, yukarıda belirtildiği gibi işbu cihazın yanlış 
kullanılması dolayı kullanıcı veya üçüncü tarafın uğratıldığı zarardan hiç sorumlu 
değil. Kullanıcının işbu akünün uygun lmayan taşınır cihazla kullandığı ve böyle bir 
yanlış kullanımın zararı getirdiği takdirde kullanıcı, üreticinin üçüncü şahısların  



herhangi zararlarından sorumlu olmadığını kabul eder. 
     İşbu cihaz, ABD Haberleşme Komisyonu (FCC), AB ana Direktifleri (CE) ve Çin 
zorunlu sertifikasyonu (CCC) taleplerine uygundur. 
    İşbu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları 15 Bölümünde belirtilen B sınıflı dijital 
cihazları azami değerlerine uygun kabul edildi. işbu sınırlamaların amacı, şarjın 
oturma odalarında kullanımında parazitten korunmasının sağlanmasıdır. İşbu cihaz, 
takıldığı ve kullanıldığında radyofrekanslı enerjisini üretir, kullanır ve yayımlar ve 
talimata aykırı kullanıldığı takdirde radyo parazitlerini yaratabilir. Ancak bazen 
parazitler de cihazın doğru şekilde tespit edildiğinde oluşabilir. İşbu cihazın, onun 
açtırılıp kapatılma yolu ile belirtilebildiği radyo veya TV sinyallerinin alındığına 
parazitler yarattığı takdirde kullanıcı aşağıda belirtilen yollarından biri ile işbu 
parazitleri gidermeli: 
.  reseptör anteni yöneltim veya yerleşimini değiştirin. 
.  Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 
.  Cihazı diğer zincirdeki prize bağlatın. 
.  Cihazı satıcısı veya tele ve radyoteknik uzmanına başvurun.  
 
 
   Modifikasyon: işbu cihazın yapısına herhangi bir modifikasyon veya değişmelerinin 
yapılmasının sonucu garantinin feshidir. 


