
İmalatçı Firma
Ünvanı: 
Adresi:
Tel:
Mail:

Yetkili Dağıtıcı / Distribütör
Ünvanı:
Adresi:
Tel:
Mail:
Yetkilinin İmzası:
Yetkilinin Kaşesi:

Yetkili Servis İstasyonu
Ünvanı:
Adresi:
Tel:

Satıcının
Ünvanı:
Adresi:
Tel:
Fatura Tarihi ve No:

Müşterinin
Adı Soyadı:
Adresi:
Tel:
GSM:
Seri No:
Fatura Tarih ve No:

Maxitekno Bililişim Elektronik TİC. LTD. ŞTİ.
Mustafa Kemal Paşa Mah. Hilal sok. No:82/A Avcılar/İstanbul

Maxitekno Bililişim Elektronik TİC. LTD. ŞTİ.
Mustafa Kemal Paşa Mah. Hilal sok. No:82/A Avcılar/İstanbul

0212 428 87 78
info@maxitekno.com

0212 428 87 78

Ugreen

1

Ürünün
Cinsi:
Markası: 
Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Garanti Süresi: 24 Ay
Azami Tamir Süresi: 21 İş Günü
Bandrol ve Seri No:

HONG KONG UGREEN LIMITED
Ugreen building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzen, China

+86-755-28066530
support@ugreen.com

Şarj Cihazı

Ugreen Çift USB Çıkışlı Akıllı Şarj Cihazı



Ugreen Çift USB Çıkışlı Akıllı Şarj Cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen 
kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve ileride başvurmak üzere kolay 
ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun. Kılavuzdaki talimatları anlamakta veya izlemekte 
sorun yaşıyorsanız lütfen info@maxitekno.com adresinden iletişime geçerek destek alın.

Ugreen Çift USB Çıkışlı Akıllı Şarj Cihazı
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Nasıl Çalışır

1. Cihazınızın şarj girişine uygun bir şarj kablosuyla cihazınızı USB-C güç girişine
bağlayın.

2. Şarj cihazını prize takın.
3. Şarj durumunu kontrol etmek için cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

Özellikler

• Giriş: 100 - 240V 50/60Hz, 600mA Maks
• USB A1 Çıkış: 5V-1A 5.0W Maks
• USB A2 Çıkış: 5V-2.4A 12W Maks
• Toplam USB Çıkış: 17.0W Maks 

Paket İçeriği

1 x Şarj Adaptörü
1 x Kullanım Kılavuzu



Not: Mobil cihazınızı şarj etmek için Ugreen şarj cihazını kullanırken, büyük miktarda akım
aktarılır. En iyi sonuç için, cep telefonunuzla birlikte gelen orijinal şarj kablosunu veya 
Ugreen'in Quick Charge destekli kablolarını kullanmanızı öneririz.

Garanti Koşulları

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2-Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
A-Sözleşmeden dönme,
B-Satış bedelinden indirim isteme,
C-Ücretsiz onarılmasını isteme,
D-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini, haklarından birini kullanabilir.
3-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın
onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından
müteselsilen sorumludur.
4-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; A-Garanti süresi içinde tekrar
arızalanması, B-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, C-Tamirinin mümkün olmadığının,
yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
5-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin
arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise
malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü
içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar,
benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın
garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
6-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
7-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda
yerleşim erinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
8-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
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Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması 
hakkında kanının 11 inci maddesinde yer alan;

A) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözlenmeden dönme,
B) Satılanı alıkoyup oranında satış bedelinden indirim isteme,
C) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere

satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
D) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklardan birini

kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereen azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı

tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız 
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu 
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
  Satıcı tarafından garanti belesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım
• Cihazın işlevini yerine getirebilmesi açısından kullanım ömrü 2 yıldır.

• Cihazı kullanmak için herhangi bir montaj gerekmemektedir. Prize
takarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Enerji Verimliliği

Enerji tüketim verimliliği için varsa ürün ile birlikte gelen kablo ya da lisanslı kabloların 
kullanımı gerekmektedir.
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